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Målgrupp:
Arbetslösa personer mellan 16-64 år med prioritering för unga vuxna, som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser för att uppnå egen försörjning. Personerna är
motiverade till den förändring som krävs för detta och är aktuella på minst två av de
samverkande myndigheterna. Samordningsförbundet kan om behov uppstår välja att
prioritera speciella riskgrupper.
Verksamheten inriktas till personer som befinner sig i en livssituation som gör att
han/hon behöver fördjupat stöd och mer samordning än vad reguljära insatser innehåller, för att ta sig ut på arbetsmarknaden eller börja studera.

Deltagare:
- är arbetslösa, motiverade till en förändring och vill öka sin förmåga och förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete
- tillhör den s.k. gråzonen och riskerar att hamna mellan myndigheternas ansvarsområden
- har inte pågående missbruk
- har psykosociala hinder, men har förmåga att själv ta sig ut från hemmet
- har inte pågående eller nära planerade större psykologiska och somatiska utredningar vid inskrivningen

Växjö samordningsförbund kan, förutom den verksamhet som Samordningsteamet
bedriver, medverka i olika projekt som riktar sig till prioriterad målgrupp.
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Inriktningsmål 2014

-

-

Samverkan
att fördjupa samverkan mellan de
ingående huvudmännen
att fördjupa samarbetet
med/inom rekryteringsgruppen
att utveckla företagskontakterna
med syfte att öka viljan att hos
företagare att anställa personer
med funktionsnedsättning
att öka kännedomen om Växjö
samordningsförbunds insatser
bland handläggare/behandlare i
myndigheterna

Resultatmål 2014

-

-

-

-

-

-

Individuella
att öka anställningsbarheten genom arbetslivsförberedande rehabilitering
att öka möjligheten till kontinuerlig inskrivning i förbundets rehabiliterande insatser

-

-

-

-

Samverkan
att genomföra minst 2 samverkansträffar
att under öka representationen
från privatdrivna vårdcentraler i rekryteringsgruppen, med minst en
representant.
att skapa en form av ”arbetsgivarring” med inspiration från FinsamGotland
att dela ut årets FINSAM – diplom
till företagare som visar ett socialt
ansvarstagande i arbetslivet
ordna information/frukostmöten för
handläggare/behandlare inom myndigheterna minst 6 gånger
Individuella
att antalet individer i rehabiliteringsverksamheten ska vara minst
95 stycken under 2014
att minst 40 % ska öka sin anställbarhet i sådan grad att man kan gå
vidare till fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering på Arbetsförmedlingen eller aktivt söka arbete på Arbetsförmedlingen.
att minst 30 % ska nå arbete eller
gå vidare till någon form av utbildning när rehabiliteringen avslutas
inom Växjö samordningsförbunds
verksamhet
att fler deltagare kan påbörja insatsen individuellt mellan gruppstarterna, med målet att börja där vid
nästa gruppstart
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