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Slutseminarium ”Samjamt/i 14” 28 november 2014
Samordningsförbundets ESF- finansierad förstudie i område integration.
Samordningsförbundets förstudie ”Samordningsförbundet/i – processinriktad analys av
samverkan, metoder och verktyg för hållbar integration” hade avslutande seminarium den
28 november. Det var god uppslutning av våra intressenter och samverkanspartners och vi
ser framemot fortsatt arbete i frågan ”hållbar integration” utifrån Samordningsförbundets
perspektiv.
Förstudien avrapporterades och den analys som gjorts av behov och möjligheter att stärka
potentialen för att människor ska kunna korta vägen till ett självständigt liv med egenmakt
och framtidstro. Att stärka integrationsprocessen genom hälsointerventioner i kombination
med anpassad och ytterligare utvecklad språkträning och kunskaper om samhälle och
arbetsmarknad är ett koncept som vi redovisade. Diskussioner och reflektioner om detta och
lite till tog plats och vi fick in ytterligare kloka synpunkter från våra intressenter. Förbundet
tar sig detta i fortsatta diskussioner inför nästa steg i förbundets planering av satsningar på
samverkansinsatser.
Se slutrapport på www.samjamt.se / uppföljning.
Efter seminariet bjöds det på buffé och mingel på Samordningsförbundets kontor. Trångt på
minglet men den goda känslan av att vi är flera som arbetar tillsammans i denna intressanta
fråga tar vi med oss.

Tack för dina insatser med oss 2014!
Serena Bonato projektledare och
Åke Rönnberg, Samjamt.

Italiensk buffé – så klart!
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Robert Brandt, Strömsund HC och Maria Berglund Regionförbundet griper sig an buffé-bordet. Även Cristine
Persson, Krokoms kommun och Jane Magnusson, Klyo AB gjorde det.

Liten tillbakablick 2014

Besök på ett kooperativ i Bologna-trakten, Italien på den studieresa vi gjorde i september. I Italien
har kooperationen en betydande roll i integrationsarbetets olika delar. Allt ifrån boende,
samhällsinformation, matchning ut mot arbete/praktik, hälsofrågor och individuellt stöd.
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Civila samhället i form av frivilliga organisationer är också involverade i samhällsfrågor/integration. Vi
besökte Associazone Diveramente en kväll. Föreningen bestod av psykologer, sociologer, etnolog,
socialarbetare som hade individuella kontakter med målgrupp, grupp aktiviteter, forskningskontakter
osv. Stort engagemang och mycket kompetens samlat här!

Sammanställt av
Gunilla Kaev
Samordningsförbundet i Jämtlands län
2014-12-03

