Unga på väg in i arbetslivet
Utmaningar – Framgångar – Erfarenheter

INBJUDAN – ÖSTERSUND - 5 MARS
Temagruppen Unga i arbetslivet och Navigatorcentrum i Östersund arrangerar gemensamt en halvdagskonferens om erfarenheter och framgångsfaktorer i projekt som ska föra unga närmare arbetsmarknaden.
Konferensen riktar sig till dig som arbetar i ungdomsprojekt, är förtroendevald eller har intresse för arbetsmarknadspolitiska frågor lokalt och regionalt.
PROGRAM
13.00
Erfarenheter och framgångsfaktorer
Temagruppen Unga i arbetslivet samlar, analyserar och
sprider erfarenheter som visar vägen för unga in i
arbetslivet.
14.15
Tillfälliga lösningar på permanenta problem Rapportsläpp
Att insatser på arbetsmarknaden organiseras som projekt
är inte ovanligt. Men få verksamheter lever vidare efter
projekttiden. Temagruppen har låtit studera förutsättningarna för projekten att gå från projektform till att
implementeras i ordinarie verksamhet. Magnus Björkström presenterar resultaten.
Navigatorcentrum i Östersund är ett exempel på ett
projekt som gått från projekt till permanent verksamhet.
Håkan Printz berättar om erfarenheterna.
Studien kommenteras av ESF-rådets enhetschef i
Mellersta Norrland och avslutas med en paneldiskussion
tillsammans med deltagarna.
15.30
På gång i regionen
Några viktiga nya projekt i regionen presenteras kort och
följs av ett samtal där deltagarna ges inblick i vad som är
på gång i regionen. Samtalet ger tillfälle till erfarenhetsutbyte och nätverkande.
16.00
Så tar vi gemensamma tag - Ceremoni
Navigatorcentrum i Östersund har drivits som
ESF-finansierat projekt under tre år och går nu över till
att bli en permanent verksamhet. Samverkan är ett utav
Navigatorcentrums viktigaste verktyg, där alla parter
helhjärtat samarbetar för att sätta unga i centrum. För att
nu ta nya tag och gå vidare efter projektet har samverkansparterna samlats för att underteckna en gemensam
avsiktsförklaring

Missa inte ceremonin klockan 16.00!
Så tar vi fortsatta gemensamma tag för våra ungdomar!
Högtidlig ceremoni där företrädare för samverkansparterna undertecknar en avsiktsförklaring kring
fortsatt samarbete med unga i centrum.
Mingel och snacks i Rådhussalen utlovas!
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Östersund, Rådhussalen Östersunds Rådhus,
Ingång genom stora entrén på framsidan,
5 mars 13-17
ANMÄLAN

Anmäl dig senast 29 februari på www.temaunga.se.
För frågor kontakta temagruppen:
Linus Källander, 08 566 219 23,
linus.kallander@ungdomsstyrelsen.se
Eller Navigatorcentrum: Håkan Printz, 063-143117,
hakan.printz@ostersund.se

