Grundläggande grafisk manual
för framtagande av material inom MIA-projektet
Denna grafiska manual för MIA-projektet gäller från den 1 november
2017 och ersätter en provisorisk version från april 2017.
Dokumentet är framtaget i syfte att göra det så enkelt som möjligt för
alla medarbetare att ta fram informationsmaterial inom ramen för något
av delprojekten eller som gäller hela MIA.
Logotyp och placering
MIA-projektets logotyp bildar en cirkel,
där uddarna symboliserar ”öppna
famnar”. De är 6 till antalet och färgerna
är desamma som de olika förbundens
profilfärger. Cirkeln och EU-flaggan
utgör en enhet och publiceras alltid
tillsammans.
Logotypen finns för kopiering på MIAprojektets hemsida, under rubriken
För handläggare/Dokument. Ladda ned
den till din dator så att den alltid finns
till hands!
På material med mycket text, t.ex. ett
faktablad, placeras MIA-logotypen
överst t.h. i sidhuvudet. T.v. placeras
logotypen för det förbund vars delprojekt är avsändare av dokumentet,
nederst läggs förbundets vanliga sidfot.
I Word kommer du åt Sidhuvud och Sidfot
genom funktionen Infoga. Klicka sedan på
Redigera sidfot och klistra in. Se till att MIAlogotypen linjerar med högermarginalen och
förbundets logotyp med vänstermarginalen.

En extra textrad kan placeras ovanför
sidfoten för att tydliggöra vad det är för
slags dokument det handlar om. Skriv
också in MIA-projektets webbadress.
På material till deltagare, med korta
texter, ser det mindre ”myndighetsaktigt” ut att placera logotypen nedtill,
t.ex. längst ned t.h. eller centrerad.
Teckensnitt
MIA-projektets teckensnitt är Calibri.
Rubriker sätts i fetstil, löpande text

(brödtext) i mager stil. Ingresser normalt
i mager stil. Du kan använda dig av olika
storlekar. Den här texten är skriven i
storleken 9 p, ingressen överst i storleken 11 p och texten i spalten i 8 p. Det
är en lämplig kombination för dokument
med rätt mycket text.
För kortare texter kan du välja en kombination med större storlekar. PowerPoints: minst 24 p så att texten syns bra.
Profilfärger och användning
MIA-projektets profilfärg, som du ser
bäst i rubriken ovan, är RGB 49 132 155.
Den används i allt övergripande material
inom MIA-projektet. Gäller det material
som tas fram inom ett delprojekt, t.ex.
ett faktablad, ska profilfärgen istället
vara det aktuella förbundets egen.
I Word ställer du in färgen genom att
markera den text du vill ha färgsatt, går till
symbolen för teckenfärg (A), väljer Fler färger
och skriver in de tre siffergrupperna i RGBnumret i de tre rutorna t.v. När du jobbar
vidare, och vill ha en ny rubrik med
profilfärgen, kommer den automatiskt upp
under Senaste färger när du klickar på A.

Återanvänd dokument som mallar!
Ett dokument kan fungera som mall för
nya: kopiera Worddokumentet, ge
kopian ett nytt namn och skriv successivt in nya rubriker och texter. Projektledningen kan också bistå med Worddokument som du kan kopiera, förutsatt
att du byter ut förbundslogotypen i
sidhuvudet, uppgifterna i sidfoten samt
profilfärgen.

Behöver du råd eller hjälp?
Kontakta förbundschef Ritva Widgren,
som kan bistå med mallar eller hänvisa
dig till en person som kan erbjuda stöd
vid framtagande av material. Det kan
röra sig om textredigering, att ta fram
copytexter som fungerar för målgrupper
som deltagare och samverkanspartners,
att snygga till eget material, kontakt med
formgivare m.m.). Det går också att få
rådgivning kring delprojektets kommunikation med deltagare, handläggare
eller samverkanspartners.
Ritva Widgren, 08-606 82 41
ritva.widgren@haninge.se

Kommunikationsstrategi MIA
En kommunikationsstrategi har tagits
fram för MIA, som uppdateras kontinuerligt. Den är så pass intern att den inte
publiceras på projektets hemsida.
Vänd dig till Ritva Widgren (ovan) som
gärna mejlar över den senaste
versionen.

Allmän text om MIA-projektet
MIA – Mobilisering inför arbete är ett
länsgemensamt projekt som riktar sig till
personer som står långt från arbetsmarknaden. I projektet deltar 6 samordningsförbund i Stockholms län. Varje
förbund driver ett delprojekt, som i sin
tur består av en rad olika insatser. MIA
medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

MIA-projektets hemsida
www.miaprojektet.se

Projektledning
MIA-projektet koordineras av
Samordningsförbundet Östra Södertörn
www.
samordningsforbundetostrasodertorn.se
Projektchef
Annica Falk, 08-606 91 76
annica.falk@haninge.se
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