Faktablad om Lyra
Lyra vänder sig till dig som är ung, arbetslös, har psykisk ohälsa och
behöver stöd för att komma vidare på din väg mot praktik, arbete
eller studier. Vårt mål är att deltagaren efter avslut ska kunna gå
vidare till praktik, arbete, studier eller annan lämplig verksamhet.
Lyra är en kombination av en öppen verksamhet och ett individuellt
förändringsarbete.
Målgrupp
Lyra vänder sig till unga vuxna
mellan 18-29 år med psykisk
ohälsa och komplex
problematik som är boende i
Huddinge, Botkyrka eller Salem.
Arbetssätt
Lyra är en kombination av en
öppen verksamhet och ett
individuellt förändringsarbete.
Vi erbjuder samtal inom studieoch yrkesvägledning,
arbetsmarknad och praktik,
rutiner och struktur,
professionell coachning samt
rådgivande och vägledande
samtal. Lyra har öppet fem
dagar i veckan och deltagarna
har individuella scheman.
Varje deltagare har en
individuell handlingsplan som
utvärderas var tredje månad.
Handlingsplanen baseras på vad
deltagaren behöver för att ta
nästa steg i riktning mot
studier, praktik och arbete.
Maxtid på Lyra är ett år och
därefter sker uppföljning tre
månader och ett år efter
avslutad insats.

Kontakt
Processledare

Marve Diop
Tel. 08-535 377 72
marve.diop@huddinge.se

Mål och resultat
Vid avslut är målsättningen att
50 % av deltagarna ska vara
redo för praktik, arbete, studier
eller annan
arbetsmarknadsinsats.
Resultaten från 2008-2015
visar att 64 % uppfyller detta.

Medarbetare

Ett år efter avslutad insats ska
50 % av deltagarna vara
självförsörjande genom arbete
eller studier. Resultatet från
2008-2015 visar att 53 % är
självförsörjande men att
ytterligare 14 % är igång i
sysselsättning men ännu inte
fullt ut självförsörjande.

Besöksadress
Lyra
Regulatorvägen 21 C
Huddinge

Inremittering
För att kunna gå på Lyra krävs
att personen är aktuell hos
någon av de fyra inremitterande
myndigheterna som är
Arbetsförmedling,
Försäkringskassa,
Socialförvaltning eller
Stockholms Läns Landsting.
Aktuell handläggare tar kontakt
med Lyra.
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Elisabeth Ågren
Tel. 08-535 377 52
elisabeth.agren@huddinge.se
Kjell Fürsten
Tel. 08- 535 377 79
kjell.fursten@huddinge.se

Samverkanspartners
Huddinge kommun
Botkyrka kommun
Salems kommun
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Stockholms läns Landsting
Huvudman: Huddinge
kommun.
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