Alla kommuninvånare är viktiga,
alla har individuell kompetens och
erfarenhet. Vi på Maria Nova satsar
på att erbjuda dig individanpassad
aktivitet som förbereder dig för att
komma in i på arbetsmarknaden.
För oss är det viktigt att du får kunskap om dig själv och din förmåga så
att du kan förbättra din livssituation
och utnyttja din kompetens.

Nytt från och med årsskiftet
Från och med januari 2017 öppnar vi därför dörrarna för dig på ett helt nytt sätt. Vårt
nya arbetssätt innebär att du slipper väntetid och du kommer in i sysselsättning direkt.
Så här går det till när du ska söka försörjningsstöd
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Du kommer till oss på Maria Nova. Du behöver inte
boka tid för detta besök. I receptionen får du hjälp att
fylla i en ansökan om försörjningsstöd. Du behöver ha
med dig ett kontoutdrag från banken.

Beslut om din ansökan tas. Du kommer till oss och
tillsammans med arbetsmarknadssekreteraren
bestämmer ni vilken typ av aktivitet som passar dig
bäst. Syftet med aktiviteten är att förbereda dig för
arbetslivet. Det kan vara studier eller arbete.

Från och med denna dag är du igång och deltar i din
aktivitet.

Staketet kring den organiska lekplatsen
i stadsparken är exempel på arbete
utfört av deltagare från Maria Nova.

För dig som har försörjningsstöd sedan tidigare
Om du redan har försörjningsstöd
men inte någon sysselsättning blir du
kallad till din arbetsmarknadssekreterare. Under mötet kartläggs dina
förutsättningar och kompetenser
och tillsammans bestämmer ni vilken
aktivitet som passar dig bäst. Dagen
efter mötet är du igång och deltar i
din aktivitet.

Vad är nytt?
•
Enkelt
•
Ingen väntetid
•
Du kommer in i aktivitet
snabbt
•
Alla som har förmågan deltar
i någon form av aktivitet
•
Du träffar inte försörjnings
stödshandläggare kontinuerligt utan fokus ligger på
aktivitet

För dig som är sjukskriven
eller har andra hinder
Söker du försörjningsstöd och är
sjukskriven eller har andra hinder
som gör att du inte kan delta i viss
typ av aktivitet görs en individuell
planering som fungerar för dig. Vi
vill hitta en meningsfull sysselsättning även för dig med arbetshinder.

Vad händer sen?
Vår ambition är att du ska du ha ett
arbete efter sex månader (om du inte
har arbetshinder). Arbetsmarknaden
är god. Det tillsammans med din
kompetens ger oss bra möjligheter
att lyckas. Vi räknar med din medverkan, ditt ansvar och din vilja att göra
en skillnad i din livssituation. För oss
är mötet med dig viktigt. Vi vill bidra
till att du blir självförsörjande.

Välkommen till oss på Maria Nova!

Hur kommer du i kontakt med
oss på Maria Nova?
Reception Maria Nova Vuxenresurs
Besöksadress: Blombackagatan 16
542 33 Mariestad
Öppentider: måndag till fredag 08:00-16:00
Lunchstängt: 12:00-12:45
Telefon: 0501-75 50 91

Mariestads kommun
Maria Nova
Besöksadress: Blombackagatan 16
542 33 Mariestad
Telefon: 0501-75 50 91
www.mariestad.se
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För dig som söker
försörjningsstöd

