Spridningskonferens
Projekt Respondere
När: 8 november 2021, 08.15-16.00
Streamas live på Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=kJZo8djGvxo

 Kl. 08.15 – 09.00 Registrering och kaffe/te
 Kl. 09.00 Inledning mål och resultat, Styrgruppen

live

 Kl. 09.45 Rättighetsbaserad Tjänstedesign, Leila Mundzic

live

 Kl. 10.20 Fika/mingel
 Kl. 10.50 Föreläsning Samhällsekonomisk utvärdering, Jonas Huldt

live

 Kl. 11.35 Seminariegrupper, pass 1
 Kl. 12.00 – 13.00 Lunch
 Kl. 13.00 Föreläsning Gränsgångare, Heiti Ernits

live

 Kl. 13.40 Föreläsning BIP, Samuel Grahn/Fredrik Tågsjö

live

 Kl. 14.15 Fika/mingel
 Kl. 14.45 Seminariegrupper, pass 2
 Kl. 15.20 Seminariegrupper, pass 3
 Kl. 15.45 Avslut vid respektive seminarium

Välkomna till en givande dag!
Styrgruppen för Projekt Respondere

A

Delprojekt Convinere
SOF Älv&Kust
Live pass 1

B

Delprojekt ACTivera
SOF Insjöriket

Live pass 2

C

Delprojekt Från skola till
arbetsliv
Finsam Göteborg
Live pass 3

D

Samhällsekonomisk utvärdering
– fördjupning
Jonas Huldt- Payoff

E

BIP – fördjupning
Samuel Grahn och Fredrik
Tågsjö SOF Halland

F

Gränsgångare – fördjupning
Heiti Ernits
Sveriges forskningsinstitut RISE

Convinere arbetar mot arbete och studier
tillsammans med unga vuxna som planeras gå
mot en avslutad aktivitetsersättning.
Presentationen tar er med på en deltagares resa
genom projektet och ni får ta del av bland annat
teamets arbetssätt med parallella insatser, hur
samverkan mellan olika aktörer kan se ut och
framför allt hur deltagaren görs delaktig i arbetet
och når en ökad egenmakt i sitt liv.
ACTivera har satsat på att fler unga vuxna med
aktivitetsersättning ska komma ut i en aktivitet
med förhoppning att närma sig eller nå arbete
eller studier. Presentationen beskriver projektets
arbetssätt som har präglats av rättighetsbaserad
Tjänstedesign. Genom arbetet med
Tjänstedesign har ACTivera kunnat förbättra
deltagarens bild över hur projektet kunnat hjälpa
just dem med att närma sig arbete/studier, få
rätt vård/stöd eller stöd i kontakten med
myndigheter.
Från skola till arbetsliv presenterar sitt arbete
med målgruppen UVAS (ungdomar som varken
arbetar eller studerar). En stor andel unga med
psykisk ohälsa får inte rätt stöd i övergången
mellan skola och arbetsliv och samordningen av
samhällets stödfunktioner fungerar inte fullt ut.
Projektet arbetar aktivt med elevhälsoteam i
gymnasieskolan för att pröva metoder som
förenklar övergången mellan skola och arbetsliv.
Jonas presenterar modellen NyttoSam som är en
modell för cost/benefit-analys där värdet av
deltagarens stegförflyttningar mot arbete och ett
bättre mående
beräknas och beskrivs i monetära termer.
Det danska projektet Baeskeftigelseindikator
(BIP) har fått en spridning till bland annat SOF
Halland. Samuel och Fredrik presenterar
utvecklingsarbetet kring BIP och dess betydelse
för deltagarnas progression.
Heiti forskar på vad som händer i de
organisatoriska mellanrummen och har under de
senaste tre åren studerat gränsgångare,
gränspraktiker och gränsorganisationer kopplat
till samhällsplanering, innovation och ledarskap.

