FINSAM

Almedalsveckan 2015
ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s
möten och seminarier under Almedalsveckan 2015
HUR RUSTAR VI
dem som behöver extra stöd för att nå egen försörjning?

RUSTA
SKAPA
SAMVERKA
ERKA

HUR SKAPAR VI
en arbetsmarknad för alla?

Två
lunchseminarier
30 juni & 1 juli

VÅRT SVAR ÄR ATT SAMVERKAN
ger resultat och bidrar till samhällets
sociala hållbarhhet.

Två lunchseminarier 30 juni och 1 juli
TID: Tisdag 30 juni 12.00 – 12.45 Lunch serveras från 11.30
TID: Onsdag 1 juli 12.15 – 13.00 Lunch serveras från 11.45.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby.

VI HAR ALDRIG HAFT ETT BÄTTRE TILLFÄLLE!
Om samverkan kring integration.
TISDAG LUNCH: Möt Caroline Henjered, Nationell samordnare, Migrationsverket. Representant från
Arbetsförmedlingen samt Jenny Lennhammar, Integrationssamordnare, Region Gotland.
Kompetens flödar in i landet. Hur kan vi samarbeta för att fånga upp den så snabbt som möjligt? I genomsnitt tar
etablering i det svenska samhället sju år, då myndigheterna arbetar med olika tidsperspektiv och intervaller. Här
saknas är ett gemensamt grepp. Hur lång tid ska det ta för att Sverige ska bli hemma?
UNGA PÅ GRÄNSEN TILL UTANFÖRSKAP
Ett samtal om mål, vilja och möjligheter
ONSDAG LUNCH: Regeringen vill satsa stort på unga vuxna som antingen saknar gymnasiekompetens - eller har det
och ändå inte lyckats få fotfäste på arbetsmarknaden. I målgruppen finns de som olika skäl har stora stödbehov från
myndigheter och förvaltningar. Möt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och Anna Hård af Segerstad (M)
från SKL i ett samtal om unga (-25 år) som behöver extra stöd för att nå egen försörjning.

En release
2 juli

Rapportrelease 2 juli
TID: Torsdag 2 juli 9.00 – 9.30
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby.

Fem
frukostmöten
29 juni - 3 juli
Två fallbeskrivningar 1 & 2 juli

Välkommen till FINSAMs frukostmöten
TID: Måndag till fredag 8.00 – 8.45. Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
PROGRAM: Se omstående sida. De två fallbeskrivningarna Ritas och
Robins resa presenteras vid Finsams tält onsdag och torsdag 11.30.
ARRANGÖR: Nationella Rådet och Nationella Nätverket för
Samordningsförbund
LÄS MER: WWW.FINSAMGOTLAND.SE/ALMEDALEN

FINSAM
www.finsam.se

*

Mötesplats – Tältet, Hamnplan H217

Tid: Måndag – fredag, 10.00 – 16.30. Välkommen till oss för att diskutera samordningsförbundens möjligheter att Rusta, skapa och samverka kring välfärd och social hållbarhet
hållbarhet..

www.nnsfinsam.se

*

www.finsamgotland.se/almedalen

FINSAMGOTLAND . CALDERON & PARTNERS

HUR GÖR VI MER AV DET SOM FUNGERAR?
Framgång i samverkan kring integration.
TORSDAG 9.00- 9.30 RAPPORTRELEASE: Insatser vid integration kan liknas vid ett pussel. Bitarna ska falla på plats
för att ge mening och utveckling för grupper och individer. Insatser för hälsa, delaktighet och möjlighet till påverkan av den egna situationen kan vara framgångsfaktorer. När gör vi rätt? Vad gör skillnad?

FINSAM

Almedalsveckan 2015
Fem Frukostmöten 29 juni-3 juli 8.00-8.45
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
Frukost serveras från 7.30.

UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR
Från passiv till aktiv. Allas rätt till en andra chans!
MÅNDAG FRUKOST: Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete? Hur hittar vi en fungerande balans mellan
ungas behov och myndigheters möjligheter och begränsningar? Ett möte om unga, när psykisk ohälsa & arbetslöshet
gör att de behöver extra stöd för att nå egen försörjning. Medverkan: Annika Brännberg och Maja Bremell, DISA,
samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen. Fia Björde, Second Chance School, Norrköping.
UPPDRAG: EN ARBETSMARKNAD FÖR ALLA
”Alla är inte lika – alla passar inte i storlek 38”
TISDAG FRUKOST: Vi är alla olika, med olika förmåga att passa in i ramen. Psykisk ohälsa är vanligt, ändå blir många
diskriminerade. Ofta handlar det om okunskap hos arbetsgivare, kollegor och allmänheten. Kan vi genom kunskap skapa förståelse och samtidigt addera nya värden till företagskultur och arbetsplatser? Medverkan: Inger M
Johansson, (H)järnkoll Gotland, Jan-Erik Eriksson och Marie Lundahl FinsamGotland, Peter Andersson,
JobbAgent Haninge.

HÄR SKAPAS NYA JOBB!
Ny och kompletterande hållbar arbetsmarknad
TORSDAG FRUKOST: Hur kan vi skapa nya jobb för alla? Riktiga jobb för grupper som har svårt att komma in – eller
tillbaka – till arbetsmarknaden. Välkommen till ett frukostseminarium om kompletterande arbetsmarknad samt framgångsfaktorer för de sociala företagen. Så att alla kan få jobba efter egen förmåga. Medverkande: Hans Troedsson,
Kompletterande arbetsmarknad, DELTA, samt Tord Karlsson, DELTA Hisingen-Göteborg. Birgitta Nylund,
FinsamGotland & Coompanion, Hanna Westerén (S), Riksdagens Näringsutskott.
PROBLEMEN INGEN KAN LÖSA PÅ EGEN HAND
Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad
FREDAG FRUKOST: De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen
löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter.
Välkommen till ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden. Medverkan: Riksdagsledamöterna Tomas Eneroth (S),
Gruppledare (S), ledamot i socialförsäkringsutredningen med mera. Lotta Finstorp (M), Ledamot i socialförsäkringsutredningen
och utskottet med mera. Ali Esbati (V), Arbetsmarknadsutskottet med mera. Moderator: Ola Andersson, Nationella Rådet.

Möt oss på Hamnplan H217
ONSDAG 11.30 – 11.50: RITAS RESA. TORSDAG 11.30 -11.50: ROBINS RESA
FÖLJ MED PÅ RITA OCH ROBINS RESOR
Rätt insats, vid rätt tid av rätt huvudman
Två fallbeskrivningar och verksamheten Plattform Norrköping: Ritas resa: Psykisk ohälsa är en vanlig orsak till att
kvinnor – som Rita – har svårt att närma sig arbete eller studier. Robins resa: Neuropsykiatriska diagnoser (NPF) leder
inte sällan till utanförskap. Så har det blivit för Robin som har svårt att närma sig arbete eller studier. Båda behöver
samordnade insatser från olika myndigheter. Rätt insats vid rätt tid och av rätt huvudman.
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Mötesplats – Tältet, Hamnplan H217

Tid: Måndag – fredag, 10.00 – 16.30. Välkommen till oss för att diskutera samordningsförbundens möjligheter att Rusta, skapa och samverka kring välfärd och social hållbarhet
hållbarhet..
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SAMVERKAN KRING ETT BOSTADSOMRÅDE
Det handlar om arbete, hälsa och integration
ONSDAG FRUKOST: I de flesta städer finns områden där arbetslöshet, ohälsa och utanförskap är högre än på andra håll.
Där finns mångfald, men mångfalden är segregerad. Hur ska vi samverka för att öka integration, hälsa och tillgång
till arbete i utsatta bostadsområden? Medverkande: Amir Kaderland, Anette Berggren, Daniel Jönsson, Heléne
Johnsson, Susanne Troff och Petter Larron, Salut Halland samt Samuel Grahn, Samordningsförbundet Halland

