Faktablad MIA – Mobilisering inför Arbete
Delprojektet MIA- Rådgivande teamet i Täby och Österåker
Stockholms läns sex samordningsförbund har beviljats projektmedel från
Europeiska socialfonden (ESF) i syfte att utveckla samordnade insatser till stöd
för personer som står långt från arbetsmarknaden, MIA. Varje
samordningsförbund driver ett eget delprojekt. I projektet ingår också
samverkan med arbetsintegrerande sociala företag.
Mål med MIA?

Hur arbetar MIA?

Projektets övergripande mål är att
erbjuda samordnat stöd för att fler
personer som står långt från
arbetsmarknaden ska kunna öka sina
möjligheter till arbete och egen
försörjning. Projektet bygger på att
deltagarna genom rätt stöd och
insatser ska nå eller närma sig
arbete/studier eller ordinarie insatser
utifrån sina förutsättningar.

Delprojektet Mia-Rådgivandet teamet
i Täby/Österåker består av cirka 10
medarbetare, som arbetar inom de
olika
insatserna
i
projektet.
Inremittering av deltagare i projektet
sker av ordinarie handläggare till
teamet som gör en gemensam
kartläggning av deltagarens behov och
i samråd med ordinarie handläggare
beslutar om lämplig insats som kan
erbjudas deltagaren.

Vilka vänder sig MIA till?
Under projekttiden, april 2017 till maj
2020, beräknas delprojektet, MiaRådgivande teamet, kunna ta emot
minst 170 personer i projektets
insatser.
Målgruppen för projektet är personer
(16-64 år) boende i Täby eller
Österåker och som har behov av
samordnat stöd för att komma
närmare arbetsmarknaden och/eller
bli självförsörjande genom eget
arbete.
Prioriterad grupp är unga, 16 – 35 år,
(med funktionsnedsättning), och/eller
en komplex situation.
Deltagandet i MIA är frivilligt.

Vilka insatser har MIA?
Delprojektet
i
Täby/Österåker
kommer att arbeta med individuellt
stöd
utifrån
metoderna
IPS,
Supported Employment och Case
Management och med tidsbegränsade
gruppverksamheter
som
självstärkande förrehabiliteringskurs
och kurs med arbetslivsinriktning eller
studiemotiverande. Projektet ska även
erbjuda arbetsprövning/arbetsträning
på sociala företag.
Projektet strävar efter att så snabbt
som möjligt kunna erbjuda varje
deltagare en aktivitet i form av
gruppverksamhet eller arbetsträning, i
syfte att närma sig arbetsmarknaden.
När startar MIA?
1 april 2017 startade Mia och
deltagare har redan erbjudits insatser
inom arbetsträning och kurser

Kontakta oss för mer information
Projektledare Södra Roslagen
Ebba Sellström
Mobil: 073-644 38 04
E-post: Ebba.sellstrom@osteraker.se
Mia-Rådgivande teamet.
Magnus Axelsson, AF, 010-486 09 41
Carina Lindblom, FK, 010-116 26 89
Österåker.
Emilie Axelsson. 08-54081223
Karin Ulfsparre 08-540 814 42
Täby:
Ziba Soldozy 08-555 593 04
Sophie Eriksson 08-555 591 30
Cecilia Sjömark 08-555 573 50

Läs mer om MIA
Samordningsförbundet Södra Roslagen.
samordningsodraroslagen.se

Samverkanspartners i Södra
Roslagen:
Arbetsförmedlingen Nordost
Försäkringskassan Sthlm Nordost
Stockholms läns landsting
Täby kommun
Österåkers kommun

MIA delprojekt i länet:
Samordningsförbundet Östra Södertörn
(som även koordinerar hela projektet)
Samordningsförbundet HBS
Samordningsförbundet i Södertälje
Samordningsförbundet VärNa
Samordningsförbundet Södra Roslagen.
Samordningsförbundet Stockholms stad.
Projektchef (länsövergripande)
Annica Falk, Samordningsförbundet
Östra Södertörn
Tel. 08-606 9176
E-post: annica.falk@haninge.se

Finansiering
MIA medfinansieras till 2/3 av
Europeiska socialfonden, ESF, och i
övrigt av samordnings-förbunden och
dess parter.
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