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Halvårsrapport TIA och NAD våren 2021, Malmö
Inledning

Trots utmaningen i den rådande situationen har vi lyckats att skapa nya viktiga aktiviteter
genom NAD med ca 25 personer och genomföra bra nätverksträffar i TIA med ca 30-40
personer. Föreningarnas flexibilitet och viktiga information om situationen för
målgruppen har varit viktig för att kunna utveckla verksamheterna på bästa sätt och
därmed gett dem goda verktyg för att kunna stödja målgruppen bättre.
Vid deltagandet i olika evenemang och nätverksskapande aktiviteter har vi arbetat på olika
nivåer för att uppmärksamma integration i samhället och för att kunna främja samarbeten
mellan idéburen och offentlig sektor.
I rapporten finns dessa delar med:
- Samverkanspart – spindel i nätet
- Integration i Förening
- NAD-samordning
- TIA-samordning

Samverkanspart – spindel i nätet

Vi har i jobb-kanaler (framförallt Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn), samt även
moderorganisationens egna kanaler (framförallt nyhetsbrev, Facebook, LinkedIn), spridit
relevanta nyheter som har haft nationell, regional och/eller lokal prägel som rört
målgruppen på olika sätt, t.ex. förändringar i lagar, utlysningar och föreningsstöd.
Dessutom har viktig information mailats ut till idéburna verksamheter och representanter i
offentlig sektor som arbetar eller kommer i kontakt med målgruppen. Även viktig
information från idéburna verksamheter har spridits till relevanta aktörer och i alla
kanaler.
Under denna termin har vi fortsatt vara en del av en nätverksgrupp som leds av
Kunskapscentrum migration och hälsa kopplat till hälsoinsatser för asylsökande och andra
utsatta grupper där vi tar del av uppdateringar i aktuella frågor och utvecklingen kring
vård och omsorgs-relaterade diskussioner tillsammans med medverkande föreningar och
Region Skåne.
Representation i Lokal Överenskommelse kring vissa nyanlända (LÖK) för idéburen
sektor i Malmö. Gruppen består av representanter från: Arbetsförmedlingen; Region
Skåne; Statens Servicecenter; Försäkringskassan; Malmö stad.
Samverkan med SHK inom ramen för Engagemang i Malmö/Integration i Förening.
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Integration i förening

Arbetet med Integration i Förening NAD är kopplat till §37a-projektet Engagemang i
Malmö Projektet använder metoden Integration i Förening, men arbetar mer med lotsning
av individer till aktiviteter utanför deras plan hos Arbetsförmedlingen.
Verksamheten VT 21:
- ca 190 deltagare, ca 130 kvinnor och ca. 60 män har fått ta del av Integration i Förening.
- Integration i Förening har genomförts på SFI (Malmö stad, Hyllie Park folkhögskola;
kvinnogrupper (Studieförbundet Vuxenskolan, IM); Samhällsorientering;
Arbetsintegrerande (Yallas Väg till Arbete); SMF-kurs (Östra Grevie folkhögskola).
- ca ⅔-delar av tillfällena har genomförts digitalt, med bl.a. kanaler. Vissa av dessa
kanaler ställer till det i framförandet.

NAD-samordning

NAD Matchning är i en utvecklingsfas, vilket innebär att vi inte har genomfört så många
aktiviteter i vår. Vi har i stället satsat på att kvalitetssäkra dessa samt att inleda diskussion
kring nya spännande aktiviteter med en större mångfald av verksamheter.
Genomförda aktiviteter:
Kunskaper för Livet, CARE, 10 kvinnor
Nybörjarkurs i cykling, Winnet Malmö, 12 kvinnor
Samordnaren har under våren varit en del av utvecklandet av samverkan med
folkhögskolor och Ung Framtid. Under hösten kommer en pilot att göras med en
folkhögskola och Arbetsförmedlingens projekt.

TIA-samordning

2 nätverksträffar, 19/2 - utlysningen av statsbidraget och 24/5 Folkbildningsverksamheter i Malmö bjöds in för att skapa en dialog och öppna upp till
samarbete med varandra, andra ideella föreningar och även kommunala och statliga
aktörer.
Genom att vara delaktiga i våra befintliga nätverk, har vi ständigt skapat och utvecklat
dialog mellan kommunen, myndigheter och ideburna organisationer. Aktivt skapat
kontaktvägar genom att delta i olika digitala evenemang och vara synliga i sociala medier.
Dessutom genom att bjuda in intressenter till våra träffar har vi lyckats bidra till en öppen
dialog.
Ett nytt samarbete har påbörjats med Flyktinghälsan i Malmö och Migrationssamordnare,
Barn- och ungdomssjukvården, Skånes universitetssjukhus.
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