Nyhetsbrev: januari 2018

för att på sikt nå arbetslivet. Deltagare är välkomna från samtliga av förbundets medlemmar. Det är Niklas Krantz som kommer arbeta
som CM, ett uppdraget som vi ser fram emot
att följa. Niklas nås på 0514-582 84, alternativt,
niklas.krantz@grastorp.se

Hjortmossens arbetsrehab blir Framtidshuset Under hösten har Trollhättans Stad och

Hej alla samverkare!
Här kommer lite av vad som ä händer och sker
inom ert samordningsförbund just nu.
Under slutet av 2017 fattade styrelsen beslut
om 2018 års inriktning av verksamheten. Aktuella insatser och aktiviteter som genomförs är:

Trampolinen i Trollhättan och i Lilla Edet
Målgruppen för insatsen är unga vuxna, kvinnor med psykisk ohälsa upp till 45 samt personer som är eller har varit sjukskrivna. Deltagarplats bokas efter ett visabesök tillsammans
med personal i Trampolinen, handläggare och
intresserade deltagare. Kontaktuppgifter finns
på www.softleg.se Välkomna att höra er.

Hälsa för Alla - Aktiviteten för att komma
igång, bryta mönster eller kanske förbereda sig
för andra insatser? Hälsa för Alla kan pågå under en period på 12-16 veckor. Nyheter är att
det finns fler platser samt mer av arbetsförberedande inslag i programmet. Hälsa för Alla
utgår från och med hösten 2017 från Österlånggatan 47 i Trollhättan. För mer information
kontakta Katarina Bjarned telefon: 073-901 43
85 eller Rebecca Gardendahl telefon: 0520- 49
56 69.

ESF projektet Friska Vindar - för personer
som är eller har varit sjukskrivna, kommer att
pågå under 2018 och 2019. För personer med
anställning gäller att sjukskrivningen pågått
minst 90 dagar. För mer information och för att
boka visabesök kontakta Paula Andersson på
telefon: 010-488 24 41.

Case Manager, CM i Grästorp! Från och med
den 1 januari startar Grästorps kommun en
aktivitet där det kommer att finnas en Case
manager, CM som arbetar med personer i åldern 20-35 år som behöver extra av samverkan

Arbetsförmedlingen arbetat för en implementering av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen vid Hjortmossen. Det är Framtidshuset som
tar över och vi önskar stort lycka till!!

CSR-projektet som genomförs i syfte att nå fler
arbetsgivare som tar emot särskilt utsatta målgrupper bjuder på teater den 15 februari. Det är
Östra teatern som spelar upp ”Churchill var inte
heller klok”. Missa inte detta! Vi ses på Folkets
Hus Trollhättan, den 15 feb. kl. 10:00-12:00. Anmälan till jenny.rading@arbetsformedlingen.se

Softleg Café bjuder in till cafédagar med temat
Sjukskrivning och rehabilitering som ju ofta
är en process där flera parter är inblandade. Hur
ser våra uppdrag ut? Vem gör vad, hur och när
görs det? Dag 1: 24 januari klockan 9-10.30 Patrik Lindroth, chef för Hälsan Trollhättans Stad
och Ingrid Christensen, processledare på VGR.
Dag 2: 14 februari klockan 9-10.30 Kristin Wallenäs, lokalt samverksansvarig FK och AnnChristine Kalén, verksamhetssamordnare på AF.
Anmälan görs till softleg@trollhattan.se Vi ses i
Samordningsförbundets lokaler på Österlånggatan 47 i Trollhättan. Välkomna!!
För intresserad av hur vi kan skapa möjligheter
för arbetsintegrerade sociala företag ordnas en dag om detta i Uddevalla den 27 februari. Inbjudan har gått ut separat och anmälan
görs till softelg@trollhattan.se

Senaste nytt är planer på att starta insatser
för utrikesfödda och då främst kvinnor. Läs mer
om detta i nästa nyhetsbrev som
kommer inom kort.
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