Seminarier
under välfärdsmässan
15 februari 2018
Missionskyrkan i Linköping
Kyrksalen (nedre plan) 09:45

Förbundschef Mattias Bergström
öppnar mässan och hälsar välkommen!
Kyrksalen (nedre plan) 10:00-10:30

Samordningsförbundet Centrala Östergötland 10 år

2008 togs initiativet att starta upp samordningsförbund i centrala Östergötland. Först
i Linköping och kort därefter genom utvidgningen tillsammans med Åtvidaberg och Kinda.
Det har varit tio spännande år med flera framgångsrika insatser och lärorika utmaningar.
Följ med när vi gör en resa genom förbundets första decennium!
Kyrksalen (nedre plan) 10:40-11:10 samt 14:10-14:40

Drivbänk odling och café

Drivbänk är en verksamhet för dig som är arbetssökande och intresserad av att arbeta inom
odling eller café & restaurang. Verksamheten varvar teori och praktiskt arbete, där innehållet
utgår från din personliga utveckling. Du får göra studiebesök och praktik på olika företag som
verkar från jord till bord. Som deltagare i projektet ökar dina möjligheter att nå anställning
eller studera vidare.
Kyrksalen (nedre plan) 11:20-11:50 samt 15:00-15:30

Förbundets (SCÖ:s) forskning

Verksamhetsdoktorand Lena Strindlund berättar om studien ”Vägen till arbetsgivarna”
och det fortsatta arbetet kring att sprida resultatet samt om pågående följeforskning kring
arbetsmarknadsprojekten ”Jobbslussen” och ”Drivbänk”.
Kyrksalen (nedre plan) 13:30-14:00 samt Pärlan (övre plan) 15:00-15:30

Insatskatalogens första år – nyheter, utveckling och
vidare satsningar

På Välfärdsmässan 2017 lanserade Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Insatskatalogen. Katalogen är ett webbaserat sökinstrument öppet för alla, för att finna rätt
insats på vägen mot arbete och ökad livskvalitet.
På seminariet presenteras året som gått och hur sökinstrumentet utvecklats sedan
publiceringen. De största nyheterna visas upp, så som nya aktivitetstyper, uppdaterad
information och video om hur du använder katalogen, fler städer att söka på m.m.
Vi presenterar även 2018 års plan för vidareutveckling bl.a. innefattande tillgänglighet för alla
samt framtida satsningar och önskemål och idéer från nationell nivå.

www.samordning.org

Musiksalen (övre plan) 10:00-10:30 samt 13:30-14:00

Samma Koll

Samma Koll vill redan från tio års ålder identifiera de barn och ungdomar som riskerar att
hamna i utanförskap som vuxna. Syftet är att skapa rutiner för att tidigt identifiera denna risk.
Med fokus på barnet, men med stöd i och stöd till familjen. Insatsen skapar arbetsmetoder
för ett förebyggande arbete utifrån barnets hela situation i hem, skola och sociala nätverk.
Samma Koll strävar efter att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolan vilket
leder till bättre förutsättningar för framtiden. Insatsen genomförs som en samverkan mellan
kommunernas socialtjänster, Region Östergötland och grundskolorna i Åtvidaberg och Kinda.
Genom tydliga samverkansformer går det åt mindre energi till att reda ut vem som ska göra
vad och mer fokus läggs på individen och att insatsen blir rätt.
Musiksalen (övre plan) 10:40-11:10 samt 14:10-14:40

ESF teamet - Nyhet för i år hos Samordningsförbunden
i Östergötland
Kom och lyssna på ESF teamet som berättar om bakgrunden till teamets tillkomst och vilken
typ av stöttning man kan få. Vi berättar om den ansökan som har skickats till ESF rådet där vi
ansöker om medel som ska gå till ökad sysselsättning och inkludering på arbetsmarknaden.
Musiksalen (övre plan) 11:20-11:50 samt 15:00-15:30

Samordningsförbundet Västra Östergötlands arbete
med SIP

Detta seminarium handlar om Samordningsförbundet Västra Östergötlands arbete med SIP.
Representanter från Samordningsförbundet Västra Östergötland kommer att presentera
bakgrunden till denna satsning samt ge en nulägesrapport och beskriva hur processen har
sett ut fram till idag.
Pärlan (övre plan) 10:00-10:30 samt 11:20-11:50

Universell utformning/design för alla

Alla människor är olika och har olika förutsättningar - därför måste vi forma verksamheter,
tjänster och produkter så att de blir användbara för alla.
Projekt LikaOlika vill ge kunskap om vad universell utformning innebär inom fysisk miljö,
information, kommunikation och verksamhet/arbetsmiljö och hur kunskapen kan ge bättre
underlag för beslut.
Pärlan (övre plan) 10:40-11:10 samt 14:10-14:40

Att lyckas med sina mål i studiesituationen

Iris Hadar jobbar på uppdrag av Arbetsförmedlingen och kommuner runt om i landet. Bland
annat med att tillgängliggöra Arbetsmarknadsutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar för
personer med funktionsvariation.
Vi berättar hur vi med pedagogik och teknik anpassar och tillgängliggör studiesituationen
genom att fokusera på styrkor och undanröja hinder och ser till att alla har förutsättning
att lyckas.

www.samordning.org

