Deltagare TUNA med Aktivitetsstöd från Af
Efter att fallet tagits
upp på TRIS
aktualiserar Af till
TUNA 2015 på hösten
Erbjuds återkomma när
missbruket är under
kontroll.

Informations- och
introduktionssamtal
hos samordnare

Det uppdagas att det finns ett
pågående missbruk utan behandling
Deltagaren erbjuds ingen start i TUNA.
Hänvisas att söka behandling för
missbruk

Aktualiseras igen av Af
2016 på hösten

Informations- och
introduktionssamtal hos
samordnare nov 2016

Beskriver en tid med
behandling för sitt
missbruk

Erbjuds plats och personlig
coach på TUNA dec 2016

Kartläggningsarbete
våren 2017

Studiebesök på
Byggvaruhus med
coach juni 2017

Prövotid, arbetsträning 3 veckor
3 timmar 3 dag/v

Arbetsträning med
succesiv ökning upp till
20 timmar/v

Deltagare söker i anslutning till avslut en
tjänst inom liknande verksamhet.
Erhåller tjänst.

Deltagare TUNA anställd med sjukpenning.
Patient inom psykiatrin
med sjukpenning och
flera försök att återgå i
tjänst.

Tas upp i TUNA
remissgrupp

Beslut att arbetsträna hos ordinarie
arbetsgivare men i ett annat kök.

Börjar arbetsträna 3
dagar 2 timmar/dag.

Jobbigt i början pga pågående
ECT-behandling inom
psykiatrin.

Deltagaren ”kämpar på”
om än på en relativt
begränsad arbetstid.

Ökar i samråd med coach
succesivt upp tiden till 15
tim/veckan.

Erbjuds mycket anpassade
arbetsuppgifter och mycket
coachstöd via TUNA.

Söker med hjälp av coach
sjukersättning och bistånd
för sysselsättning/IPS.

IPS=Individual Placement
Support

FK beviljar sjukersättning.
TUNA fortgår.

Biståndshandläggare
beviljar ansökan om IPS.
TUNA fortgår.

Deltagaren avslutas i
TUNA och fortsätter
med IPS stöd.

Deltagare utan ersättning……
Deltagare 20 år som aktualiseras från psykiatrin.
Hamnat efter krisreaktion i isolering och passivitet.
Dåligt med resurser att själv söka stöd och hjälp.
Begränsad tro på vuxenvärlden.

Initialt omotiverad och har en
del orealistiska önskemål som
inte kan tillgodoses i vår region.

Under kartläggningen växer en tydligare bild fram.
Hon kan tänka sig att arbetsträna där det händer
lite och det ordnas en plats på ett café centralt i
Katrineholm som hon tycker blir ok.

Det uppstår problem då hon bor
hemma hos mamma och inte
uppbär någon ersättning och
därmed saknar försäkringsskydd.

Skrivs in på Af och
beviljas aktivitetsstöd
under TUNA
deltagande

Arbetsträning
planeras.

Vid start vill hellre deltagaren
börja studera på gymnasium
som hon avslutat i förtid.

Deltagare och coach
har möte med studieoch yrkesvägledare.
Studieplan tas fram.

Deltagare skriver in sig
på skola på annan ort
och flyttar till kompis
som också studerar.

Coach får sms efter några månader
med mycket tack för hjälpen och
information om att hon mår bra
och fortfarande studerar.

