Ansökan till CM:
De personer som har behov av att två eller flera myndigheter samverkar för att han eller hon ska
komma i arbete, börja studera eller annat som på sikt leder till arbete kan ansöka om en plats i CM i
Grästorp. Intresserade deltagare gör alltid innan ansökan ett studiebesök tillsammans med sin handläggare, ett s.k. VISA besök. CM berättar där om möjligheterna som erbjuds och förväntningar från deltagaren klargörs.
I en ansökan lämnas sedan en enkel bakgrundsbeskrivning samt relevant information som är nödvändig i rehabiliteringsarbetet. Ansökan omfattas av en sekretesslättnad som när som helst kan återkallas.
CM kan avråda från start i insatsen samt även återföra deltagare till remitterande organisation vid behov av andra insatser.

Samordningsförbundets hemsida
http://www.softleg.se/
Under fliken ”Aktiviteter” hittar du mer
info . På hemsidan finns också ett formulär
för att göra en ansökan för insatsen Case
manager. Skriv ut formuläret, fyll i det så
noggrant du kan och skicka det till:

Niklas Krantz, Social Verksamhet, Grästorps
kommun
47680 Grästorp

Vill du veta mer? Kontakta

Niklas Krantz
niklas.krantz@grastorp.se
0514 - 582 84

En insats finansierad av:

M

ånga människor upplever problem med att få ihop livet. Det är svårt att veta var man vänder sig och vilken myn-

dighet som gör vad. Många upplever att man hänvisas runt mellan myndigheter i allt för stor omfattning. Om man dessutom inte mår bra eller att man har mycket annat i livet, kan det vara ännu svårare. Man får inte ihop en fungerande
helhet helt enkelt.

Vad innebär insatsen Case Manager
Insatsen är att hjälpa till och hålla i myndighetskontakter för individen, följa med för att säkerställa att mötena blir av och kunna
återkoppla och reflektera över vad som bestämts på mötet och vara den samordnade personen för individen. Case Manager
ska utifrån individens behov arbeta med social färdighetsträning, ångest och aktivering för att få till en bättre hälsa m.m. Case
Manager kan även vara ett aktivt stöd vid en arbetspraktik (enligt metoden supported employment).

Case Manager är utbildad och har kontakt med ett flertal myndigheter och kan hjälpa till att individer får rätt stöd av rätt
myndighet i rätt tid.
Innehåll och arbetssätt:
Om du känner igen dig, kan det finnas möjlighet att du kan få hjälp av en Case Manager som har möjlighet att samordna och hjälpa dig i myndighetskontakter och kan hjälpa till att få till en helhet för dig.

Insatserna är att förekomma och hålla i myndighetskontakter för individen, följa med för att säkerställa att mötena blir av och
kunna återkoppla och reflektera över vad som bestämts på mötet och vara den samordnade personen för individen. Case Manager ska utifrån individens behov arbeta med social färdighetsträning, ångest och aktivering för att få till en bättre hälsa m.m.

Samordning
Genom att samordna olika aktörer får du en bättre överblick över din livssituation. Dessutom blir det lättare att få livet att
fungera när alla drar åt samma håll. Ofta kan du inte göra allt på en gång utan kanske behöver hjälp i att prioritera var
du ska börja. Det kan din Case Manager hjälpa dig med.

Case Manager kan även vara ett aktivt stöd vid en arbetspraktik (enligt metoden supported employment).

Deltagaren startar snarast efter det att en ansökan inkommit och avslutas med flerparts/avslutningssamtal. En sammanfattande
dokumentation överlämnas till remitterande myndighet senast inom 3 veckor efter avslutad insats.

Vad innebär insatsen Case Manager
Insatsen är att hjälpa till och hålla i myndighetskontakter för individen, följa med för att säkerställa att mötena blir av och
kunna återkoppla och reflektera över vad som bestämts på mötet och vara den samordnade personen för individen.
Case Manager ska utifrån individens behov arbeta med social färdighetsträning, ångest och aktivering för att få till en
bättre hälsa m.m. Case Manager kan även vara ett aktivt stöd vid en arbetspraktik (enligt metoden supported employment).

Hur går det till
De personer som har behov av att minst två myndigheter samverkar för att han eller hon ska komma i arbete, börja studera eller annat som på sikt leder till arbete eller självförsörjning kan ansöka om en Case manager. Intresserade deltagare gör alltid innan ansökan ett studiebesök tillsammans med sin handläggare, ett s.k. VISA besök. Case Manager
berättar där om möjligheterna som erbjuds och förväntningar från deltagaren klargörs.
I en ansökan lämnas sedan en enkel bakgrundsbeskrivning samt relevant information som är nödvändig för att starta
kartläggningen. Ansökan omfattas av en sekretesslättnad som när som helst kan återkallas. CM kan avråda från start i
insatsen samt även återföra deltagare till remitterande organisation vid behov av andra insatser.
Samordning
Genom att samordna olika aktörer får du en bättre överblick över din livssituation. Dessutom blir det lättare att få livet att
fungera när alla drar åt samma håll. Ofta kan du inte göra allt på en gång utan kanske behöva hjälp i att prioritera var du
ska börja. Det kan din Case Manager hjälpa dig med.

Syftet med insatsen att:







Utanförskap ska minska
Bidra till långsiktig och stabil försörjning för deltagarna
Ökad tilltro på egenförmågan
Ökad samverkan inom kommunen samt med övriga externa rehabaktörer och organisationer
Utvecklade metoder och arbetssätt som gynnar för målgruppen

