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START stödjer arbetslösa,
unga vuxna med vissa
funktionsvariationer att
ﬁnna, få och behålla arbete!
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I START arbetar vi efter metoden Supported
Employment (SE). Metoden innebär att du
får stöd av en SE-handledare i att hitta en arbetsplats som passar dig. Du får också stöd
av SE-handledaren när du gör praktik för att
du ska lära dig arbetsuppgifterna och öka
möjligheten att få en anställning.
För mer information:
www.samordningsforbundethbs.se
Där trycker du på ﬂiken Insatser/projekt och
väljer START.

START vänder sig
till...
Kontakt
Kontakta oss på:
start@botkyrka.se

dig som vill arbeta eller studera
men som på grund av vissa funktionsvariationer har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Hur kommer jag till
START?
Du är 18-35 år och bor i Botkyrka, Huddinge
eller Salem.
Du har en dokumenterad lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller en
hjärnskada som du fått i vuxen ålder.
Du är inskriven på, och har ersättning från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller
Ekonomiskt bistånd.

Du kommer till START genom en remiss från
någon av ovanstående myndigheter. Remiss
till START ﬁnns på Samordningsförbundet
Huddinge Botkyrka Salems hemsida.

VILKA ARBETAR I START?
I START arbetar SE-handledare, en processledare samt handläggare från arbetsförmedlingen.

Vad händer i START?
INFORMATIONSMÖTE
Första gången kommer du till oss på ett informationsmöte tillsammans med den handläggare som skickat remissen. Vill du att någon annan person också är med så går det
bra. På informationsmötet kommer vi att berätta för dig vad det innebär att delta i
START och vad som kommer att hända under din tid hos oss.

ÖVERENSKOMMELSE
Om du börjar i START, gör vi en överenskommelse om hur vi ska arbeta tillsammans
för att du ska öka dina möjligheter att få ett
arbete eller börja studera.
SUPPORTED EMPLOYMENT
I START får du stöd i att ﬁnna, få och behålla ett arbete genom metoden Supported
Employment som i stora drag kan delas upp
i fem steg:

- Överenskommelse
- Yrkesproﬁl
- Jobbsökande
- Arbetsgivarengagemang/Praktik
- Stöd på och utanför arbetet

Efter inskrivning gör vi en kortare kartläggning där dina förutsättningar, förmågor, intressen och motivation sammanställs i en yrkesproﬁl.
Utifrån din yrkesproﬁl gör du och din SEhandledare en handlingsplan. Ni letar efter
en lämplig praktikplats där du med stöd av
SE-handledaren får lära dig jobbet på plats.
Om praktiken fungerar väl ansvarar handläggaren från Arbetsförmedlingen för kontakten
med arbetsgivaren och administrationen
kring en eventuell anställning.
Om du får en anställning kan både du och
din arbetsgivare få fortsatt stöd av START.

