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SAMORDNAD
ARBETSLIVSINRIKTAD
REHABILITERING

– tillsammans gör vi skillnad!
Samordningsförbundet Göteborg Väster ska bidra till
socialt hållbart och jämställt samhälle, där invånarna i
Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg får rätt
insatser för att komma ut i egen försörjning. Vår gemensamma uppgift är att se till att du förbättrar din hälsa samt
stärker dina resurser för att finna, få och behålla ett arbete.
Har du behov av stöd från olika myndigheter?
Hos oss samverkar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Socialtjänsten och vården, för att samordna insatserna kring
dina individuella behov.

Kontaktvägar
Har du behov av någon insats? Ta med broschyren till din
kontaktperson på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Socialtjänsten eller i vården.
Om du inte har en kontaktperson eller om du vill ha
mer information om våra insatser, besök vår hemsida på
samverkanvg.se/gbgv

Har du behov av

ARBETSLIVSINRIKTAD
REHABILITERING?

Din väg mot hälsa,
arbete och studier

Kartlägger dina möjligheter att
gå vidare till arbete eller studier

Inspirera och aktivera
till ökad hälsa

Har du psykisk ohälsa och svårt att se din väg mot arbete
eller studier? Behöver du hjälp med att komma vidare?
Då är du välkommen till oss.

Nymilen kartlägger din aktivitetsförmåga för vägen vidare
mot arbete eller studier. Under sju veckor deltar du i olika
aktiviteter både i grupp och individuellt. När kartläggningen avslutas ger teamet rekommendationer vidare utifrån
din aktivitetsförmåga.		

Målet är att ge dig en ökad kunskap om hälsa och hur du
genom aktiva val kan påverka hälsan. Utifrån dina behov
utforskar vi vad hälsa innebär och guidar dig till förändrade
beteenden. Syftet är att bidra till personlig utveckling och
ökad förmåga till arbete eller studier. Aktiviteten sker i
grupp och pågår i cirka tre månader, två gånger per vecka.

Vi vänder oss främst till unga vuxna (18–29 år) men även
vuxna är välkomna. På Ayande arbetar vi utifrån dina behov
och resurser. Vi sätter tillsammans upp mål som utgår från
dina förutsättningar och drivkrafter. Slutmålet är att du ska
må bättre och kunna arbeta eller studera.
Ayandes arbetsmetod består av tre delar: coachning, samtal
och insatser för att få din vardag att fungera. Du kan delta
i Ayande högst två år.

Jag har lärt mig mycket
om mig själv och andra.
Mindre självkritisk,
bättre på relationer.
Har börjat be om hjälp.

Hittat vad jag vill
göra – påbörjat
kockutbildning.
Tror mer på mig själv,
vet att jag klarar att
genomföra saker.

Jag har fått
ett arbete
och tjänar
egna pengar.

Det var bra att det var samlat till en plats
och med personer som var engagerade.

