
Ingen ska hamna mellan stolarna

Den som kan påverka sin egen framtid, bestämma 
viktiga saker på egen hand och delta i ett samman-
hang får bättre livskvalitet. Det gäller inte minst 
personer som står långt från arbetsmarknaden.
        
Många känner att det är svårt att ta första steget för 
att få ett jobb, eller klara av studier. I MIA-projektet 
stöttar och peppar vi deltagarna att få ny motivation 
och förmåga att ta sig vidare. MIA-projektet

Huddinge Botkyrka Salem

Vill du delta i 

Kort om MIA

MIA – Mobilisering inför arbete är ett läns-
gemensamt projekt som riktar sig till personer 
som står långt från arbetsmarknaden. I pro-
jektet deltar 6 samordningsförbund i Stock-
holms län. Varje förbund driver ett delprojekt, 
varav MIA Huddinge Botkyrka Salem är ett. 
MIA medfinansieras av Europeiska social-
fonden, ESF. 

Vid frågor om projektet kontakta: 
Maria Reed, projektledare
08 - 535 33 689, maria.reed@huddinge.se

Läs mer om MIA-projektet:
www.miaprojektet.se. Under fliken MIA hittar
du Huddinge Botkyrka Salem.



Vad är MIA?

MIA – Mobilisering inför arbete är ett projekt 
som vänder sig till dig som har behov av extra 
stöd och samordning för att kunna närma dig 
arbetsmarknaden och få ett jobb.

I MIA Huddinge Botkyrka Salem arbetar vi 
efter metoderna Supported Employment och 
Case Management.

• Supported Employment: Du får stöd av en 
Supported Employment-handledare att hitta 
en bra arbetsplats där du sedan gör praktik. 
Målet är att du ska finna, få och behålla ett 
arbete. Ni arbetar aktivt tillsammans med att 
hitta en arbetsgivare som passar dig. 

• Case Management: Om du har behov av  
extra stöd, för att lösa andra problem,  
kopplar vi även in en Case Manager. Det  
underlättar för dig att fokusera på dina mål 
när det gäller arbetslivet.

Hur kommer jag med i MIA?

Kontakta din handläggare hos Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, kommunen 
eller din vårdgivare. Ni fyller sedan i en 
intresseanmälan tillsammans. Du kan även 
själv ta kontakt med oss för att göra en egen 
anmälan. Information och blankett finns på 
hemsidan, www.miaprojektet.se, under fliken 
MIA hittar du Huddinge Botkyrka Salem. 

Efter det välkomnar vi dig till ett informa-
tionsmöte. Du kommer tillsammans med din 
handläggare eller vårdgivare, och vill du även 
ha med dig en annan person går det bra. Då 
får du veta mer om vad det innebär att delta i 
MIA och vad vi har att erbjuda. 

Vad händer sen?

Om du vill börja i MIA, och vi bedömt att 
våra insatser är rätt för dig, träffar du en 
handledare och tillsammans gör ni en genom-
förandeplan. Den beskriver hur ni ska arbeta 
tillsammans för att du ska kunna öka dina 
möjligheter att få ett jobb. 

Din handledare hjälper dig även att kartlägga 
dina intressen, vad du är bra på och vad du 
tycker är svårt. Därefter hjälps ni åt att hitta 
en praktikplats. Ni kommer överens om hur 
din praktik ska läggas upp och hur länge den 
ska pågå. Om praktiken fungerar bra, och 
företaget vill anställa dig, hjälper din handle-
dare till med anställningen. 

Ni pratar också igenom din livssituation i 
övrigt. Om det behövs kan en Case Manager 
ge stöd och hjälp, till exempel när det gäller 
att ta kontakter inom andra områden, med 
myndigheter eller för att utöka ditt nätverk. 


