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PO Skånes nyhetsbrev
PO Skåne ger ut detta nyhetsbrev med syfte att förmedla nyheter med koppling till uppdraget för verksamheten.
http://po-skane.org/

PO Skåne firar 20-års jubileum
Den 22/ juni 2020 är det 20 år sedan RSMH Skåne och Schizofreniförbundet Skåne gemensamt bildade
PO Skåne. Detta vill vi fira. Vi hoppas att kunna involvera både vår målgrupp och våra kommuner. Mer
information kommer längre fram om hur vi kommer göra detta.

Nya kommuner och nya samarbeten
Vi den stora glädjen att meddela att verksamheten växer. Under våren pågått en dialog med tre nya
kommuner och det är nu klart att vi har fått i uppdrag att bedriva verksamheten personligt ombud i
Burlöv och Klippans kommuner. Mer information kommer och datum för uppstart.

Stöd av Personligt ombud och Bisam i coronatider
Den 16 mars fattade vi beslut om att ställa in alla icke nödvändiga fysiska möten. Oavsett detta
fortsätter vi att arbeta på uppdrag av våra klienter och för vår målgrupp.
Rapporterna från medarbetarna inom verksamheten är att det fungerar väl att hålla kontakt via telefon
och Skype. Vidare att det är lite mer utmanande att etablera kontakt med nya personer.
Vi kommer efter påsk att söka skapa nya former för att nå ut och skapa kontaktvägar till personer som
behöver kontakt med Bisam och stöd av Personligt ombud.

Tidigare medarbetare har återvänt
Den 1 januari tillträdde Ewa Wernehag som har lång erfarenhet av att ha arbetat som personligt ombud
i Ystad uppdraget som biträdande verksamhetschef.
Verksamheten tilldelades statsbidrag och därmed har alla kommuner som är anslutna till PO Skåne fått
ytterligare ”lite mer” ombudsverksamhet. Till Ewas uppdrag hör att stödja kollegorna i deras uppdrag
och följa klientarbetet.

År 2019 — blev PO Skåne klimatneutral!
Inom PO Skåne har vi under de senaste året arbetat engagerat med hur vi kan bidra till Sveriges 16
viktiga miljömål. Vårt interna miljö- och klimatarbetet ledde till stort engagemang bland
anställda, klimatbokslut och planering för minskad klimatpåverkan.
Under året 2019 gjordes en klimatinvestering med 20 000 kronor i FN-reglerade miljöprojekt
genom den Lundabaserade verksamheten GoClimateNeutral. Vår klimatkompensation motsvarar
334 ton CO2 och investeras i ett miljöprojekt i Indien, Godawari Green Energy Solar Thermal
Power Project och representerar den miljö– och klimatpåverkan vi har genom våra transporter.
Den ledde till att PO Skåne 2019 bedrevs som en klimatneutral verksamhet.
Ta gärna del av vår miljö– och klimatpolicy här:
http://po-skane.org/wp-content/uploads/2018/10/Policy-och-rutiner-kring-miljö-ochklimatarbete.pdf

Vi önskar en Glad Påsk !
Camilla Bogarve
Verksamhetschef
PO Skåne

Utgivning
Utgivningen av nyhetsbrevet är behovsstyrt och ges ut när något nytt händer. Ansvarig för
utgivningen är Camilla Bogarve, camilla.bogarve@po-skane.org

