FINSAM

Almedalsveckan 2016
Fem frukostmöten 4 - 8 juli 8.00-8.45
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby
Frukost serveras från 7.30.

NYSTART FÖR UNGA I INGEMANSLAND
Om unga med oavslutad skola eller LSS-beslut
MÅNDAG FRUKOST: Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete? Oavslutad skolgång är ett av de största
hindren att komma vidare i vuxenlivet. För unga med LSS-beslut kan vägen mot riktig lön för utfört arbete bli extra
lång. Ett möte om unga som som av olika skäl behöver extra stöd för att nå egen försörjning.
MEDVERKAN: Second Chance School, Tyresö, Malin Wiklund, verksamhetsansvarig
UFFE: Unga Funktionsnedsatta För Etablering: Annica Nilsson, förbundschef Skåne Nordost, Monia Wendel,
Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkringen Skåne Nordost och Blekinge.
INTEGRATION: MER HÄLSA - BÄTTRE SVENSKA!
Inspiration och motivation överbygger hinder
TISDAG FRUKOST: Språket och den egna hälsan är viktiga nycklar till etablering i ett nytt land. Att tvingas till flykt är en
livskris. Stress och psykisk ohälsa kan bli hinder för integration och att klara Svenska För Invandrare SFI. Ett möte om
hur satsning på hälsa blir nyckeln till språk, arbete och integration.
MEDVERKAN; Hälsoinspiratörsutbildning för nyanlända: Linda Carstedt, projektledare, Anneli Nygren, hälsopedagog
Mera svenska – bättre hälsa: Åsa Callesen, samordnare/enhetschef, Josefine Hollsten, coach, Ida Lassinantti,
hälsoinspiratör

NÄR INDIVIDEN BLIR DET CENTRALA I VÄLFÄRDEN
Ändrat synsätt och lönsam samverkan för alla
TORSDAG FRUKOST: Sociala investeringar lönar sig för kommun, landsting och statliga myndigheter. Men den störste vinnaren är individen! Välkommen till ett möte om samverkan som ger resultat. Utgångspunkt för samtalet tas i två framgångsrika insatser för målgrupper som ofta har svårt att komma till sin rätt. Arbetsmarknadstorget i Skellefteå arbetar med unga,
16-29 år, med behov av långvarigt stöd. Internationella kvinnor är ett integrationsarbete i Malmö för kvinnor som annars har
svårigheter att komma in i det svenska samhället..
MEDVERKAN; Internationella kvinnor - Samordnad handlingsplan: Rose Magnusson, arbetsförmedlare,
Jenny Claesson, arbetsmarknadssekreterare, Klara Emaus-Günzel, socialsekreterare, Allan Waktmar, projektledare och kontaktperson.
Arbetsmarknadstorget: Margaretha Larsson, utvecklingsledare, Åsa Vallin, sektionschef Arbetsförmedlingen
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: Ola Andersson, moderator, Samordningsförbundet DELTA, Göteborg-Hisingen, Lotta Finstorp
(M), ledamot i socialförsäkringsutskottet med mera, Riksdagen, Kerstin Nilsson (S), ledamot i socialförsäkringsutskottet med mera, Riksdagen, Tord Karlsson, ordförande, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

FINSAM

Mötesplats – Tältet, Hamnplan H215

Tid: Måndag – fredag, 10.00 – 16.00. FINSAMS tält står centralt på Hamnplan
(plats H215) nära Restaurang Joda Bar & Kök och ett stenkast från Almedalen.

www.finsam.se * www.nnsfinsam.se * www.finsamgotland.se/almedalen
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UTVECKLING OCH ARBETSMARKNAD FÖR FLER
Mentorskap och sociala företag ger nya jobb
ONSDAG FRUKOST: Hur kan vi skapa nya jobb? Riktiga jobb för grupper som har svårt att komma in – eller tillbaka
– till arbetsmarknaden! Vilka stöd, kunskap och verktyg behöver arbetsplatserna för att ge fler möjlighet till jobb?
Ett möte om hur sociala företag och ansvarstagande i form av mentorskap kan vidga arbetsmarknaden.
MEDVERKAN; Mentorskap - Att utveckla tillsammans: Linda Nihlén, projektledare och kontaktperson, Melina
Myrbäck, utbildningsledare, Josefine Hollsten
Myrbäck,
Hollsten, utbildningsledare
Socialt företagande - Östra Södertörn: Annica Falk, verksamhetsutvecklare
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Almedalsveckan 2016
ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s
möten och seminarier under Almedalsveckan 2016
HUR RUSTAR VI
dem som behöver extra stöd för att nå egen försörjning?
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HUR SKAPAR VI
en arbetsmarknad för alla?

Lunchseminarium

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

Lunchseminarium torsdag 7 juli
TID: 12.00 – 13.00. Lunch serveras från 11.45.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby.

OM TILLIT TILL VÄLFÄRDEN OCH SOCIAL TRYGGHET:
Hur håller vi ihop vårt samhälle?
TORSDAG LUNCH: Vad betyder tilliten till välfärden för det svenska samhällsbygget? Hur hanterar vi tolerans och
det sociala kapitalet för att skapa ett samhälle som ger plats för alla? Välfärd som fungerar tar vi för givet.
Det är när något går fel rubrikerna blir svarta.
Staffan Landin inleder och använder statistik för att lyfta fram olika framgångsfaktorer och visa hur dessa
påverkar varandra. Med detta som bakgrund fortsätter vi samtalet kring välfärden som ett socialt kapital.
Finns det risk att tilliten till välfärden minskar med ökad globalisering?
Vad händer om statens inflytande över välfärdsinstitutionerna och offentlig sektor minskar?
Välkommen till ett seminarium kring tillit till välfärden.
Medverkan:
Staffan Landin, skribent och föreläsare
Bettina Kashefi, chefsekonom, SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
Hanna Westerén, ledamot, Riksdagen och Näringsutskottet
Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor, Socialstyrelsen
Christer Bjöhle, chefredaktör, Tidningen Horisont
Annika Krook, ordförande, Nationella Rådet
Ola Andersson (moderator), förbundschef, DELTA, Hisingen Göteborg

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.
ARRANGÖR: Nationella Rådet och Nationella Nätverket för
Samordningsförbund
LÄS MER: WWW.FINSAMGOTLAND.SE/ALMEDALEN

Mötesplats

Mötesplats – Tältet, Hamnplan H215
Tid: Måndag – fredag, 10.00 – 16.30. Välkommen till oss för att diskutera samordningsförbundens
förbundens möjligheter att Rusta, Skapa och Samverka kring välfärd och social
hållbarhet
hållbarhet.
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