Får vi lov att presentera

MIA mobiliseringsgrupp

Vad är MIA mobiliseringsgrupp?
Vi samlar deltagare som vill få energi att
komma igång. Att träffa andra tillsammans
med en erfaren handledare är ett sätt att
känna om MIA kan vara rätt insats.
Vi kartlägger intressen och styrkor. Hur
ser din balans i livet ut? Vad är hälsa för
dig? Tillsammans pratar vi om olika yrken
och vägar att hitta jobb. Vi skriver CV och
personligt brev.
Förutom gruppträffar ingår två möten
med en case manager. Mötena är bra
tillfällen för att prata om din livssituation
och ditt personliga behov av stöd.
Tidsperiod: Sju veckor från kursstart.
Gruppen träffas en dag per vecka. Två
timmar per mötestillfälle.
Antal deltagare: Max sex.

Hur kommer jag med i MIA
mobiliseringsgrupp?
• Kontakta din handläggare
hos Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, kommunen eller
din vårdgivare. Du kan även anmäla
dig via miaprojektet.se. Kryssa
gruppverksamhet som en start.
• Nästa steg är ett informationsmöte.
• Sedan kommer vi överens med om det
är rätt lösning för just dig.

Vad händer efter MIA
Mobiliseringsgrupp?

Vill du gå vidare till insatser i MIA Vidare
och om det finns rätt förutsättningar
går det bra. Vi ordnar ett möte med
en handledare. Tillsammans gör ni en
genomförandeplan som beskriver hur ni
ska arbeta tillsammans. Fokus är att du
ska närma dig studier eller arbete.

Ingen ska hamna mellan stolarna

Den som kan påverka sin egen framtid,
bestämma viktiga saker på egen hand
och delta i ett sammanhang får bättre
livskvalitet. Men många känner att det är
svårt att ta första steget för att få ett jobb,
eller klara av studier.
I MIA Vidare stöttar och peppar vi deltagarna
att få ny motivation och förmåga att
ta sig vidare. Varför inte börja via vår
mobiliseringsgrupp?

Olika insatser för olika personer

I MIA Vidare HBS vänder vi oss till
personer i våra tre kommuner Huddinge,
Botkyrka och Salem, som är mellan
18-64 år och har behov av stöd för att
komma närmare arbetsmarknaden.
Insatserna vi erbjuder är till stor
del individuella, samordnande och
förrehabiliterande.
Vid frågor om projektet kontakta:
Maria Reed, projektledare
08 - 535 33 689, maria.reed@huddinge.se
Läs mer om MIA-projektet:
www.miaprojektet.se

