TEMAGRUPPEN
UNGA I ARBETSLIVET
Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper tas tillvara från projekt som
har finansiering från Europeiska socialfonden (ESF).
Vi kommer bland annat titta på projektens metoder,
resultat och ungas delaktighet.
Ungdomsstyrelsen är formell projektägare och har delat
ansvar med Arbetsförmedlingen. Övriga samverkansparter
är Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges
kommuner och landsting samt Communicare.
Resultaten från Unga i arbetslivet presenteras löpande på
vår hemsida och förmedlas också bland annat till ESF,
andra temagrupper och European Network on Youth
Employment.
ARBETAR DU I ETT UNGDOMSPROJEKT?
- VI VILL HA DIN HJÄLP!
Temagruppen Unga i arbetslivet vill veta mer om arbetet i
ungdomsprojekt med stöd från ESF – hur går arbetet och
vad andra kan lära sig av er? Vi besöker regelbundet olika
projekt så tveka inte att höra av er till oss om ni känner att
ni har ett framgångsrecept att dela med er av! Kanske det
blir just er vi besöker nästa gång.

VI VILL PÅVERKA
Temagruppen ska sprida lärdomar och kunskap mellan
projekt så att de kan bli ännu bättre i sitt arbete. Vi vill
också att den kunskap vi gemensamt skapar i temagruppen
ska bidra till utveckling av arbetet inom de organisationer
som ingår i temagruppen. Resultat och erfarenheter som
tyder på brister på systemnivå kommer att föras fram till
regering, riksdag eller annan relevant aktör. Målsättningen
är att påverka pågående och planerade projekt under programperioden och ge ett mervärde till fältet. Den yttersta
uppgiften är att genom detta förbättra ungas möjligheter
på arbetsmarknaden långsiktigt och höja kvaliteten i de
insatser som unga möter.
VILKA VI RIKTAR OSS TILL
Vår målgrupp är projekt och beslutsfattare på alla nivåer
som huvudsakligen arbetar med unga.
KONTAKT
För ytterligare information, vänligen kontakta oss eller
besök vår webbsida: www.temaunga.se
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