Nyhetsbrev: april 2016

Skåda Konst och design
Magasinsgatan 11 i Trollhättan

Hej samverkare!
Här kommer lite kort information och samverkansnytt från Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp!

Skåda konst och design, ett nytt företag
Under 2015 startades i samarbete mellan förbundets medlemsorganisationer ett arbete för
att få igång arbetet med socialt företagande och
lärande om detta i våra tre kommuner. Det blev
under året tillfälle för kunskapsträffar och utbildningstillfällen för över 250 personer och 16
personer kunde gå en utbildning för eventuella
nya kooperatörer. Några av de som gick kooperatörsutbildning valde också att provstarta en
verksamhet som fick bli en Inredningsskällare på
Magasinsgatan 11 i centrala Trollhättan.
Det är verkligen kul och roligt att nu få berätta
att från och med 9 maj så tar de som varit med
och drivit Inredningsskällaren klivet ut och startar ett arbetsintegrerat företag. Tanken är att
här ska man kunna arbeta 100 % av sin egen
arbetsförmåga och vinsten i företaget kommer
oavkortat gå tillbaka till företaget för utveckling
av flera platser och nya idéer.
Dags för invigning! Den 9 maj är det dags för
invigning av nya butiken och från klockan 10.00
hålls dörrarna öppna i nyfixade lokaler på Magasinsgatan i Trollhättan. Klockan 14.00 bjuds på
förtäring och ni är varm välkomna!

Vill du veta mer om sociala arbetsintegrerade
företag eller kanske har du eller någon du känner en idé? Tveka då inte utan ta kontakt med
Helene Bergenhäll som är vår samordnare för
projektet, helene.bergenhall@trollhattan.se,
även på telefon 0520-49 57 19. Vi önskar också
Skåda Konst och design stort lycka till och ser
fram emot den framtida verksamheten!
Nyhet! Fler socialt ansvarstagande företagare
Nytt för april är också att Arbetsförmedlingen
startat upp ett tvåårigt projekt för att på sikt
hitta fler arbetsgivare som kan ta emot praktikanter och även erbjuda arbete för särskilt utsatta målgrupper som kan ha svårt att etablera sig
på arbetsmarknaden. I projektet kommer det
bl.a. ingå uppsökande aktiviteter, events av olika
slag och en hel del kompetensutveckling. Arbetsgivare för projektet hittas inom privata näringslivet såväl som hos de offentliga organisationerna. Vi önskar Hanna Broberg och Jenny Råding från företagsgruppen på AF stort lycka till
med sitt uppdrag!
Välkomna på vårförläsning med temat
”Att leva med psykisk ohälsa” Den 19 maj bjuder Samordningsförbundet in till en halvdagsföreläsning i Aulan på Högskolan Väst. Temat för
dagen är ”Att leva med psykisk ohälsa”. Vi får
höra Annelie Jäderholm berätta om det svåra
som hon valde att göra något åt… och så bjuder
Östra teatern oss på sin nya föreställning ”Alla
hästar hemma”. Deltagare i samverkansinsatser,
personal och chefer från våra medlemsorganisationer och politiker hälsas välkomna att delta.
Föreläsningen är kostnadsfri men vi vill att en
anmälan görs på www.softleg.se, (gärna kollektivt). Väl mött den 19 maj mellan 8.30 -12.00.

Samordningsförbundet önskar alla
Trevlig valborg och fin första maj!
Samordningsförbundet
/ Ann Kickeus

Ann Kickeus, tele 0520-49 69 49
ann.kickeus@trollhattan.se
www.softleg.se

