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Vi vill tacka för det gångna
året. Du som arbetar med
att lyfta och stötta individer
mot studier och
egenförsörjning och till ett
liv med större tro på den
egna förmågan – DITT
arbete är otroligt viktigt.
TACK!
2020 har varit ett speciellt år
på många sätt. Mycket har
ställts in och flyttats fram.
Men de individer ni arbetar
med finns där framför er.

Ni har på bästa sätt efter
era förutsättningar jobbat
på. En del har man kunnat
lösa över telefon, vid en
promenad eller digitalt,
men långt ifrån allt. Allt har
inte heller fungerat smärtfritt
och tekniken är inte alltid
med oss. Men vad vi har lärt
oss saker längs vägen.
Vi hoppas och tror att vi
under 2021 går mot ljusare
tider.

Förbundets nya vision
.
Egenförsörjning
och livskvalitet för individen
-

Under 2020 har vi bland
annat lanserat
Insatskatalogen – du har väl
varit inne och kikat? Annars
gör det! Saknar du någon
insats? Hör av dig till oss!
På grund av rådande
pandemi har vi fått skjuta
våra omtyckta
frukostmöten på framtiden.
Vi fick dock till en mycket
uppskattad digital
utbildning i Supported
Education tillsammans med
Misa under december.

alla kan tillhöra och tillföra

Arenasamverkan har rullat
på under året och ni har varit
fantastiska som lyckats styra
om från fysiska möten till
digitala.
En nyrekrytering på Enter har
gjort att personalstyrkan nu
är fulltalig. Har du sett filmen
med Jessica om Enter?
Vi är även mycket glad över
att både Habo och Mullsjö
ansökt och beviljats medel till
projekt ARCH i Habo och
Etableringsstödjare i Mullsjö.

Arbetsmarknads-RehabCoachen i Habo ska arbeta
fram en modell för att kunna
stötta personer som uppbär
ekonomiskt bistånd att
komma ut i arbete.
I Mullsjö har man anställt en
etableringsstödjare som med
mångkulturell och flerspråkig
kompetens på ett bättre sätt
ska fånga upp, stötta och
förbereda kommunens
nyanlända och andra
utrikesfödda invånare i sin
etablering.

VAD VI SER FRAM EMOT 2021

Just nu håller vi på att sätta
ihop ett förslag till
samverkansutbildning som
ska erbjudas medarbetare
som behöver en uppdatering om samverkan.
BIP – indikatorer för
anställningsbarhet, ett
forskningsprojekt i
Danmark, kommer ni att
höra mer om nästa år.
Förbunden i länet
tillsammans med
Kommunal utveckling
kommer att sprida och
utbilda inom detta
område. Här kan ni läsa
mer om BIP.

Jönköpings kommun
kommer i början på nästa år
göra en förstudie kring unga
med missbruksproblematik i
kombination med annan
social eller psykiatrisk
problematik. Studien
förväntas visa om vi
behöver ta ett samlat grepp
kring detta.
Vi har även satt ihop en
arbetsgrupp som ska
sammanställa behovet av
någon slags gemensam förrehabiliterande verksamhet.
Här sneglar vi även på
andra förbund som har
liknande verksamheter.

Målarbetet som startade
2020 kommer fortsätta
tillsammans med
beredningsgrupp och
styrelse.
Vi anordnar gärna
föreläsningar, inspirationsdagar och annan
kompetensutveckling – här
är DU en viktig part för att
tipsa oss om vad du vill och
behöver. Kontakta oss!
Vi finns här för er!
Från och med januari 2021
går Mias projektanställning
över till en fast tjänst som
verksamhetsutvecklare i
förbundet.

En riktigt God Jul & ett Gott Nytt 2021
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