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Engagera dig med oss!  

Svenska föreningen för Supported Employment 

Svenska föreningen för Supported Employment, SFSE, är en ideell förening 
som verkar för inkludering på arbetsmarknaden för personer som behöver 
stöd till arbete. Föreningens syfte är att verka för kvalitetssäkring, och att 
samla och sprida kunskap runt Supported Employment (SE), Individual 
Placement and Support (IPS) och Supported Education (SEd). 

Föreningen är en del av en Europeisk, och till och med världsvid rörelse, 
och liknande föreningar finns i flera länder. 

Läs gärna om föreningens arbete på www.SFSE.se. Här hittar du bland 
annat info om metodarbete, aktuella händelser (så som vår årliga 
konferens), nätverksarbete och jobbskuggning. 

Du kan också följa oss på Facebook på SFSE- Svenska föreningen för 
Supported Employment. 

Bli medlem i SFSE och visa ditt stöd!  

Ta del av våra nätverk och vår kompetens. Medlemskap kostar 150 kr per 
år för enskild person och 600 kr för organisation. Ständigt medlemskap 
kostar 800 kr för enskild person och 4000 kr för organisation. 

Kontaktuppgifter 

Bertil Johansson, ordförande, bertil.johansson@sfse.se. 

Marianne Merin, sekreterare, marianne.merin@sfse.se 
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