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Nyhetsbrev

Välkommen att träffa oss på Järvaveckan
Järvaveckan kom till 2016 med syftet att minska avståndet
mellan medborgare, politiker, myndigheter och företagsledare.
Tilldragelsen har blivit en del av svensk samhällsdebatt. Under
sommarveckorna på Järvaområdet, har tusentals rekryteringar
gjorts, otaliga politiska samtal förts och många artister och kulturpersonligheter haft framträdanden. Arrangörerna av Järvaveckan hoppas attrahera de som inte tidigare varit intresserade
av politik och samhällsfrågor. Läs mer på jarvaveckan.se.
Samordningsförbundet Stockholms stad har sedan 2017 deltagit i Järvaveckan. Nytt för i år är att vi finns
i Stockholms stads tält under hela perioden dit ni är välkomna att komma och träffa oss. Varmt välkomna också till vår kunskapsdialog fredag den 3 juni till vårt seminarietält kl 13:30 på Järvaveckan. Väl mött!

Kom och besök oss i vår monter 1 - 5 juni
Välkommen till vår monter, (nr: 15) i Stockholms stads stora tält i årets
Järvavecka, 1 – 5 juni. Där kan ni träffa oss under hela perioden. Vi kommer att vara på plats mellan kl 11 - 20 alla dagar.
Våra medarbetare som representerar vår verksamhet och våra insatser
kommer att svara på era frågor under perioden.

Vill ni prata om någon särskild insats?
Ons 1/6: kl: 10-13 Aktivitetsplatsen,
Ons 1/6: kl: 13-16 Arbetsträning och lotsfunktion
Tors 2/6: kl: 10-13 Aktivitetsplatsen och Samordnat stöd (på alternativ SFI)
Fre 3/6: kl: 10-13 Rehabiliteringsbanan, Samordnat stöd och FINSAM-team,
Fre 3/6: kl: 13-16 FINSAM-team
Läs mer på vår hemsida

Välkommen till kunskapsdialog fredag den 3 juni 13:30 - 14:30
Varm välkommen till vår kunskapsdialog fredag
den 3 juni till seminarietält 2 kl 13:30 på Järvaveckan.
Seminariet handlar om Samordningsförbundets
verksamhet och insatser.
Genom finansiell samverkan (FINSAM) främjar
förbundet samverkan mellan sina fyra medlemmar
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region
Stockholm och Stockholms stad. Förbundets
medarbetare berättar om insatser som för individen
närmare arbete eller studier.
Andrea Martinez och Jonna Milroth berättar om Rehabiliteringsbanan som är en strukturell insats
i syfte att stärka samverkan kring vuxna individer som tillhör målgrupp som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som är i behov av samordnad rehabilitering från flera aktörer.
Kristina Videla, ptojektledare för Integrering av IPS i psykosvårdena om hur projektet är uppbyggt,
vilka resultat vi ser av att arbeta med IPS-metoden integrerat på psykosmottagningar.
Det kommer också handla om hur man bygger en fungerande samverkan.

JÄRVAVECKAN 2022
Datum: Onsdag 1 juni – söndag 5 juni
Öppettider: 11.00 – 20.00
Plats: Spånga IP & Live på hemsidan samt YouTube
Adress: Solhems hagväg 2, 163 56 Spånga
Evenemanget är helt kostnadsfritt och kräver ingen föranmälan

