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Länsgemensamt kalendarium

Insatskatalogen effektivt sökverktyg

Det lösningsfokuserade nätverket i
Västmanland bjuder in till nätverksträff
Vad är SRS och ORS? Hur kan dessa verktyg på 2 minuter göra
mina samtal mer hjälpsamma och effektiva?
När: 7 maj 2019, klockan 8.30-15.00.
Kaffe från klockan 8.00 och vi avslutar med fika.
Var: Aros Congress Center, Västerås
Inbjudan och anmälan (pdf)
Varmt välkommen!

Save the date!
Lösningsfokuserade ledtrådar 2019
När: 20-21 november 2019
Var: Aros Congress Center
A Solution Focused Approach to Severe
Trauma & Stress Recovery med John Henden
Workshopen den 21 november genomförs på lättförståelig engelska. Du kan svara och gruppdiskutera på
svenska. Workshopen passar både för dig som specifikt
arbetar med personer som behöver behandling för
PTSD; och för dig som i olika sammanhang möter personer med svår stress i livet, oavsett orsaken till stressen.
Temat för den 20 november är:
Lösningsfokuserat ledarskap och organisation
Inbjudan och anmälan här (pdf)

20-21
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John Henden

Insatskatalogen är ett sökinstrument
vars syfte är att effektivisera och
rationalisera sökandet efter insatser för
dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men
är även öppen för allmänheten och kan
även användas av privatpersoner själva
som vill söka efter lämpliga insatser och
aktiviteter. Du hittar den här:
Insatskatalogen
Hanna Stålarv har fått uppdraget att ansvara för Insatskatalogen i Västmanland.
Kontakta gärna Hanna om du har information om insatser till Insatskatalogen,
eller om du vill lämna synpunkter:
hanna.stalarv@fagersta.se
0723-308 499

Norra Västmanland

Fördjupad samverkan
mot överskuldsättning
Samordningsförbunden i Västmanland
är med på Nalen 16 maj när Konsumentverket har sin avslutskonferens
efter regeringsuppdraget fördjupad
samverkan mot överskuldsättning. Vi
medverkar genom att vi tagit fram
ett frågekort med lösningsfokuserade
frågor om privatekonomi.

7
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16
maj

Det är ett stöd för alla
som möter personer
som kan ha en tuff
ekonomisk situation. Personal
från Västmanland har
varit med i processen att utveckla
frågekortet.

Norra Västmanlands Samordningsförbund har fått en ny och superengagerad och kompetent förbundsstyrelse.
Välkomna – nya som gamla ledamöter!

Kommande aktiviteter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

www.samordningvastmanland.se

forts. nästa sida

Norra Västmanland
”Dejt med en verkSAMhet”
fortsätter under våren
Arbetsförmedlingen och NISA
(Nyorientering i Samverkan
Arbetsmarknaden) 11 april
Inbjudan- Dejt med en
verkSAMhet – Arbetsförmedlingen (pdf)

11
april

Försäkringskassan 22 maj
Inbjudan - Dejt med
en verkSAMhet Försäkringskassan (pdf)

22
maj

Utbildningar i lösningsfokuserat
arbetssätt
• Avrostningsutbildning (repetition) april
• Grundutbildning maj-juni
Läs mer:
Aktuella utbildningar - Norra Västmanlands Samordningsförbund
Ann Rilegård
073-649 84 99
ann.rilegard@fagersta.se

Västerås
Ännu ett framgångsrikts projekt som
implementerats 2019:

Vill Du dejta en verksamhet
som jobbar med nyanlända?

Det övergripande målet för PIMA var att ta
fram en modell/verksamhet som bygger
på de framgångsfaktorer och den struktur
som gäller för C2C för unga män, anpassat
för unga kvinnors behov. Strategier för att
nå och attrahera unga kvinnor ska särskilt
redovisas. Dessutom ska projektet synliggöra målgruppen och dess behov.
Projektets effektmål var följande:
1. Minst 60 % av alla deltagare ska
vara i arbete alt. studier efter 18
månader i projektet.
2. Återbetalningstiden för projektet
var högst 18 månader, enl. samhällsekonomiska beräkningar.
3. Förbättrad samverkan mellan myndigheter.
PIMA integreras med verksamheten
C2C till en verksamhet som inte exkluderar någon ung människa som riskerar
att hamna i utanförskap. Verksamheten
placeras fortsättningsvis inom Barn och
utbildningsförvaltningen, Västerås stad.
Läs Slut- och samhällsekonomisk
rapport här - PIMA

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?
När: 21 mars 2019, 8.30–10.00
Var: Aros Congress Center
Frukost serveras 8.30–9.00,
21
utanför hörsalen.
mars
Denna gång:
Jobbcentrum, Västerås stad
Anmälan till:
ann-kristin.ekman@vasteras.se
med namn, myndighet/partner och titel
samt glöm ej ev. allergi.

PIMA - Personlig Inkludering Inbjudan till
Mot Arbete
frukostmöte!

Ann-Kristin Ekman
021-39 21 45
ann-kristin.ekman@vasteras.se

Västra Mälardalen
Samordningsförbundet stödjer Tillsammansveckan i KAK
Tillsammansveckan är en
Vecka
uppmärksamhetsvecka kring
psykisk ohälsa och arran12
geras av lokala grupper i
hela länet. Samordningsförbundet erbjuder årligen stöd till de
lokala grupperna i Köping, Arboga och
Kungsör så de kan genomföra evenemangen. Föreläsningar och evenemang under
veckan är kostnadsfria och öppna för alla.
Det brukar vara välbesökt! I KAK kom
266 personer på de arrangemang som
gavs under Tillsammansveckan 2018.
Läs mer: Tillsammansveckan 2019 Studieförbundet Vuxenskolan
Linda Anderfjäll
073-662 89 63
linda.anderfjall@koping.se

Dejta en myndighet:
Region Västmanlands
Mångfaldsstrateg

April
Maria Boman, mångfaldsstrateg, berättar om
sitt arbete och vilka frågor
som ryms i den nybildade tjänsten
inom Region Västmanland. Vad finns
det för behov av samverkan i KAK
och hur kan Regionen bidra utifrån
mångfaldsfrågor?
Läs mer: Aktuellt och kalender
- Samordningsförbundet Västra
Mälardalens hemsida
Lunchföreläsning: NSPH
De olika stödföreningarna
som finns i länet, Attention
Västerås, Balans Västerås,
ÅSS Västmanland, RSMH
Västmanland och Frisk &
Fri Västerås, presenterar sig och

8
maj

berättar om vad de gör. Möjlighet till
frågor och utbyte av tankar kring att
utveckla samverkan!
Läs mer: Aktuellt och kalender
- Samordningsförbundet Västra
Mälardalens hemsida

Inbjudan till Grundkurs i
Lösningsfokuserat arbetssätt
– september till november
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland samt
kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör med klienter, patienter, personal,
elever, organisation eller ledarskap. Den är
till för ledare och medarbetare inom
arbetslivsinriktad rehabilitering, samt förebyggande verksamhet.Välkommen!
Läs mer: Aktuellt och kalender
- Samordningsförbundet Västra
Mälardalens hemsida

www.samordningvastmanland.se

