Nyhetsbrev
”Jag har alltid varit blyg
så först var det var
läskigt att möta kunder.
Men det släppte efter
hand. I dag är jag
anställd med lön och
jobbar heltid.”
Anneli Andersson,
Almedalsveckan 2011

”Jag önskar att alla
arbetsplatser – både
privata och offentliga –
har en acceptans och
tar emot en praktikant
när behovet finns”

Tobias Mattsson, Almedalsveckan
2011

”Innan jag kom hit låg
jag mest hemma på
soffan. Nu jobbar jag
som vaktmästare och
allt-i-allo. Det känns
himla bra att ha kommit
på rätt plats.”
Jesper Klingvall, Almedalsveckan
2011

”Att vara handledare för
Jesper har varit en
resa. I början var
Jesper tillbakadragen
och försiktig. Nu får
man hålla i tyglarna!”
Gunnar Bendelin,
Almedalsveckan 2011

”..att vi fortsätter bygga
det stöd som behövs
för att alla ska få finnas
i ett sammanhang,
både genom coacher
och arbetsgivarringar.
Och på det sättet också
kan fortsätta utveckla
det goda samarbetet
med det gotländska
näringslivet.”
Stina Hansson, Almedalsveckan
2011
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Välkommen till Finsam, hösten 2011!
FinsamGotland ser fram mot ett spännande och innehållsrikt
höstprogram.
HÖSTENS FRUKOSTMÖTEN
Våra frukostmöten inleds den 6 september då socialförvaltningens
BasTeam presenterar sin framgångsrika modell för samverkan.
Den 4 oktober riktar vi strålkastarna mot projektet På spåret, som nu
avslutas.
Den 1 november talar Åsa Kadowaki om socialstyrelsens riktlinjer och
strategier för vård vid depression och ångestsyndrom.
Den 6 december avslutar vi hösten med ”De goda exemplen” - Ett
panelsamtal med företagare, handledare och deltagare från Finsams
projekt.
HEMSE OCH SLITE
I Hemse (15 september) och Slite (16 september) bjuder vi in det lokala
näringslivet till frukostseminarier. Dessa möten kommer att handla om
samarbete kring arbetsträningsplatser. Det blir också information från
Arbetsförmedlingen om möjligheter till stöd.
INSPIRATION FINSAM
Årets Inspirationsdagar i kongresshallen, Wisby strand den 12, 13 och
14 oktober. Sex föreläsningar under tre dagar har det gemensamma
temat samverkan. Information om föreläsare, programmet och anmälan
finns här: www.finsamgotland.se/inspiration2011
Förutom detta arbetar vi vidare med samverkan inom Paraplynätverket,
med föreläsningar och möten. I projekten händer mycket spännande
saker som vi återkommer till under hösten.
Avslutningsvis vill vi också se en aning tillbaka, till Almedalsveckan
2011 där Finsam åter tog plats på den stora nationella arenan. Under
veckan stod Gotland som ett av fem samordningsförbund värd för ett
frukostseminarium. Lokalen var fullsatt, alla dagar. Nationella nätverket
och Nationella rådet har redan nu beslutat komma tillbaka, enligt
samma modell sommaren 2012 – med en viss utökning.
Läs mer här: www.finsamgotland.se/almedalen2011
Välkommen till våra arrangemang hösten 2011!
Eva Jupiter, samordnare

