Samordningsnytt
Nyhetsbrev från Västmanlands tre samordningsförbund - Nr 2 september 2018, årgång 8

Länsgemensamt kalendarium
Nätverksträff i lösningsfokuserad metod
och praktiska erfarenheter av att ha
arbetat i samtal med personer med NPF
Föreläsare: Johan Bysell
När: Måndag 22 oktober 8.30-16.00
Var: Aros Congress Center, Västerås
Upplägg
Dagen varvas med teori, filmer, gemensamma
reflektioner och praktiska övningar.
Syfte
• Att få påfyllning gällande det lösningsfokuserade förhållningssättet.
• Att få inspiration och praktiska verktyg för att kunna möta
personer utifrån ett resursaktiverande förhållningssätt.
• Att få tips på anpassningar för personer med ADHD och NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
Målgrupp
Du som är anställd i någon av Samordningsförbundens samverkansparter och
i ditt arbete möter unga vuxna, vuxna och/eller personer med NPF och vill
lära dig mer om lösningsfokuserad samtalsmetod.
Inbjudan och anmälan här

22
okt

utveckling och ökad livskvalitet kopplat
till privatekonomi och livsstil - på svenska och/eller arabiska samt somaliska.
Läs mer här:
Inbjudan och anmälan till
Grönkvistt (pdf)

Grönkvist

När: 15-16 november kl. 8.00–16.00
samt ytterligare en halv handledningsdag,
detta datum bestäms senare.
Var: 15 november i Stad15-16
shuset Västerås rum B33
nov
och den 16 november i
Odd Fellow-huset Västerås
Lunch och fika ingår.
Målgrupp: Personal/handläggare med
klient/deltagarkontakter och intresse
för att leda klient/deltagargrupper för

Inbjudan gällande Tjänstedesign
Samordningsförbunden i Västerås och
Norra Västmanland inbjuder till information och dialog kring användbarhet
och nyttan med tjänstedesign.
När: 3 oktober kl. 8.30-12.00
Var: Aros Congress Center
För att möta framtidens
utmaningar behövs nya sätt
att tänka och en djupare
förståelse för vad som
skapar värde för våra invånare. Vi

Kommande aktiviteter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

3
okt

behöver också skapa nya och smartare
samhällstjänster. Innovationsguiden är ett
metodverktyg för att utveckla innovativa
lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår
ifrån förståelse för användarens behov
och upplevelser, men lyfter också fram
medarbetarnas och utförarnas perspektiv
på utmaningarna.
Inbjudan och anmälan här (pdf)

Insatskatalogen i Västmanlands län med alla kommuner
lanseras 18 december

Insatskatalogen är ett sökinstrument
vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter rätt insatser till
rätt person. Katalogen innefattar olika
insatser och verksamheter som drivs
av såväl kommuner, region/landsting,
arbetsförmedling som kompletterande/
externa aktörer och projekt finansierade
av samordningsförbunden i Västmanland. Gemensamt för alla, som riktar
sig till olika målgrupper och åldrar, är
att de drivs av aktörer inom välfärden
som arbetar med människor som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Vik fm
18 december - vi återkommer gällande
inbjudan! Läs mer om
Insatskatalogen

Norra Västmanland
Dejt med en verkSAMhet
Under hösten kommer ett antal korta
seminarier/workshops att hållas för
att presentera olika verksamheter hos
samordningsförbundets medlemmar.
Här nedan presenteras den första.

Frukostmöte med
Hälsocenter
Tid och plats: 4 oktober
kl. 8.00-9.30 på Arbetscenter
i Surahammar.

www.samordningvastmanland.se
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forts. nästa sida

Norra Västmanland
Hälsocenter möter de som vill förändra sina levnadsvanor för en bättre
hälsa. Hur kan Hälsocenter vara ett
stöd för personer som du möter i din
vardag? Hör hur de själva beskriver sin
verksamhet och vad som är framgångsfaktorerna för de som lyckats med sin
levnadsvaneförändring.
Anmälan senast 27/9:
Anmälan - Dejt med en verkSAMhet

Vill du presentera
din verksamhet?
Eller är du speciellt nyfiken på någon
annan verksamhet? Hör av dig till
samordningsförbundet med idéer och
förslag!

Sociala företag –
en väg tillbaka

9
nov

9 november 8.30-12.30 –
en inspirationsdag. Boka
in i kalendern redan nu!
Mer information kommer
inom kort på förbundets hemsida.

Ann Rilegård
073-649 84 99
ann.rilegard@fagersta.se

Västerås
Ny insats fr.o.m 1 september
- JobbFokus 2.0
Behovsgrupp: Insatsen omfattar 60
personer 19-29 år och vänder sig till
personer som går ut särgymnasiet och
där arbetsförmågan behöver klarläggas
och personer som redan finns i daglig
verksamhet och/eller i andra insatser
t.ex. hos Arbetsförmedlingen.
Syfte: Att genom särskilda kartläggningsmetoder, individuella utvecklingsoch utbildningsinsatser samt andra
kompetensstärkande och stödjande
insatser hitta hållbara metoder för att ge
fler unga ur behovsgruppen möjlighet
till en anställning eller utbildning.
Mål: 100 % av deltagarna är på rätt
plats med en tydlig aktivitetsplanering.
Insatsägare: AMA Arbetsmarknad.
Läs mer: JobbFokus 2.0

Höstens utbildningar
Lösningsfokuserat
arbete i VÄSTERÅS
för ledare och professionella inom
arbetslivsinriktad rehabilitering samt
förebyggande verksamhet, samt inom
förbundet fyra parter.

GRUPPledarutbildning
att coacha/leda klienter, deltagare i grupp.
21 - 22 november samt 19 december
8.30–16.00 Läs mer här:
LF utbildningar

Dejta en verksamhet som
jobbar med nyanlända Inbjudan till frukostmöte
19 september 8.30–10.00
i rum 105, Aros Congress
Center.
Frukost serveras 8.30–9.00
utanför hörsalen.
Informationen/interaktionen börjar
kl. 9.00 och pågår max en timme!
Utrymme för Dina frågor kommer att
finnas! Vad gör de olika professionerna/
verksamheterna?
Kan vi samverka mera och inkludera flera,
i syfte att optimera oss i verksamheterna,
men framför allt för individen i allmänhet
och när det gäller ohälsa i synnerhet?
Målgrupp: Alla som arbetar med integration av nyanlända.
Anmälan och inbjudan här
Ann-Kristin Ekman

GRUNDutbildning

021-39 21 45

den 10 - 11 september, samt
5 oktober kl. 8.30–16.00

ann-kristin.ekman@vasteras.se

Västra Mälardalen
Region Västmanland kartlägger Arbetslivsinriktade rehabiarbetet med nyanländas hälsa
literingsinsatser i samverkan
Med finansiering från Samordningsförmed gröna näringar i KAK
bundet Västra Mälardalen gör Region
Västmanland kartläggning av nuläget,
önskemål om framtiden och förslag på
åtgärder. Målsättningen är att främja
samverkan över aktörsgränserna för att:
• Identifiera ev. ohälsa/funktionsnedsättning hos nyanlända vuxna och nyanlända barn/ungdomar så snart som möjligt.
• Nå fram med riktade rehabiliteringsinsatser och andra individanpassade
insatser och därmed öka delaktigheten
och närvaron i den egna processen.
Linda Anderfjäll
073-662 89 63
linda.anderfjall@koping.se

Samordningsförbundet Västra Mälardalen finansierar att en handläggare från
Arbetsförmedlingen utreder parternas
behov av grön rehabilitering, samt om
den kan utföras i samverkan med de
privata lantbruk som finns i närområdet.
Exempel på frågeställningar är:
• Hur kompletterar företagare och myndigheter varandra kring individen?
• Vilka regelverk gäller?
• Hur ska en insats se ut (remittering,
uppföljning, metod, aktiviteter, styrning/ledning, ekonomi på lång och
kort sikt, kompetens, formalia...)?

Kommande evenemang
Dejta en myndighet:
23 oktober Kungsörs Biståndsenhet
Tre föreläsningar om psykisk ohälsa
Samordningsförbundet Västra Mälardalen i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan/Tillsammans för psykisk hälsa,
bjuder in till tre föreläsningar under hösten:
• 28 september: Psykiatriska tillstånd
och behandling (Tuula Wallsten)
• 26 oktober: HSP – högskänslighet –
i arbetslivet (Merja Jäderholm)
• 30 november: Första hjälpen till
psykisk hälsa i Hallstahammar (Henrik Eriksson och Jenny Edlund)
Mer information och anmälan till alla
evenemang: Aktuellt - Samordningsförbundet Västra Mälardalen

www.samordningvastmanland.se

