Kontakta oss för mer
information
MIA-Inremitteringsteamet.
Carina Lindblom, FK, 010-116 26 89
Carina Hugsén, AF, 010-488 15 22
Magnus Axelsson, AF, 010-486 0941

Faktablad MIA – Mobilisering inför Arbete

Österåker.

Delprojektet MIA- Roslagen

Karin Ulfsparre 08-540 814 42

Michel Sjögren. 08-54081255

Täby:

Vårt delprojekt riktar sig till de som bor i Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje,
Vaxholm och Vallentuna kommun och som av någon anledning inte arbetat på
länge. Oavsett om det beror på sjukskrivning, rehabilitering eller på något annat,
är MIA-projektet till för att öppna dörrar mot arbetsmarknaden. Samtidigt bidrar
vi till stegförflyttningen mot ett ökat deltagande i samhället, bättre hälsa och
större social gemenskap.

Ziba Soldozy 08-555 593 04
Sophie Eriksson 08-555 591 30
Natalie Jubran 08-555 59293

Norrtälje
Birthe Pereira Nielsen 0176-74757
Lena Lempiäinen 0176-71522

Vi ger deltagarna ett samordnat stöd.
Deltagare kan remitteras till oss från
Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommunerna
eller vården. Det går även utmärkt för
den som vill komma med i MIAprojektet att själv ta kontakt med oss
och göra en egen anmälan.
Vem kan vara med i MIA-projektet?
Varje deltagare väljer själv att vara
med i MIA-projektet.
Som deltagare kommer du först i
kontakt med MIAinremitteringsteamet. Det är ett
samverkansteam mellan
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och kommunerna.
När du som deltagare och din
ordinarie handläggare träffar MIARådgivningsteamet, går ni
tillsammans igenom dina behov,
önskemål och förutsättningar. När
kartläggningen är klar, är målet att
hitta insatser som passar dig. Och
eftersom människor är olika, blir
lösningarna olika.
Hur arbetar MIA?
I MIA-projektets delprojekt för
Roslagen, kan man ha en eller flera
stödinsatser. De kan pågå en för sig,
eller samtidigt. Man kan ha insatser
som går i kedjor, så att den ena
avlöser den andra. Allt beroende på
vad som är bäst för deltagaren.

Vilka insatser har MIA?

Vallentuna
Rebecca Ring 08-587 86 195

Kurs- motiverande och
arbetslivsinriktad.
Pågår i tio veckor. Utgångspunkten
är att en starkare självkänsla bär
människor närmare ett arbete.
Individuellt stöd, utifrån dina behov
och önskemål
Det innebär olika saker beroende på
hur målet, eller målen ser ut. Stöd
under arbetsträningen och på
arbetsplatsen är några vanliga
områden.

Vi erbjuder även olika former av
arbetsträning
Vi samverkar med arbetsintegrerade
sociala företag och all arbetsträning
sker i deltagarens egen takt.
Arbetsträning kan vara inom
återbruk, hunddagis eller hotell.

Camilla Danielsson 08-587 854 21

Danderyd
Carin Palmgren 08-568 919 08
Mamun Habib 08 - 568 911 88

Vaxholm
Bibbi Ranevad 08-541 708 42
Ann-Louise Gustavsson 08-541 78 43

Projektledare Roslagen
Cecilia Sjömark
Mobil: 08-555 573 50
E-post: Cecilia.sjomark@taby.se
Vi samverkar med följande
arbetsintegrerande sociala företag:
Re:Innovation (remake och återbruk)
Selmas Hundcenter (Hunddagis och
hundtrim)
Berga Beds (Bed&brekfast/Hotell och
konferens)

Läs mer om MIA
Samordningsförbundet Roslagen.
samordningsodraroslagen.

