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Pressmeddelande

Ungdomskraft har fått ESF-stöd
Den 20 januari beviljade Svenska ESF-rådet cirka sex miljoner kronor
från den Europeiska socialfonden till projektet Ungdomskraft under
perioden 2012-2014.
Projektet Ungdomskraft riktar sig till målgruppen ungdomar 16-24 år som
inte går i gymnasieskolan, hoppat av sin utbildning och saknar arbete.
Målgruppen utgörs av ungefär 70 ungdomar som behöver extra stöd och
hjälp för att kunna bryta passivitet och socialt utanförskap och etablera sig i
samhället. I projektet arbetar studie- och yrkesvägledare,
behandlingsassistent, pedagog samt kurator/socialassistent.
- Vi vill nå och kunna erbjuda minst 90 procent av de här ungdomarna
insatser. Målsättning är också att minst 80 procent av dem ska komma
vidare i livet, återuppta studierna eller få ett arbete alternativt fortsatt
praktik, säger Jan Svensson, som är projektledare för Ungdomskraft.
Huvudman för projektet är gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
Projektet finansieras för närvarande med stöd av och i samverkan med
Finsam Gotland och dess samverkanspartners Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan samt hälso- och sjukvården, socialtjänsten och
utbildningsverksamheterna inom Region Gotland, fram till den 30 juni
2012. I och med att projektet nu fått stöd från Europeiska socialfonden kan
verksamheten utvecklas ytterligare. Målsättning är att en permanent
verksamhet ska vara införd inom Region Gotland vid projekttidens slut.
Den 31 januari klockan 8.00 håller Finsam Gotland ett frukostmöte som
handlar om projektet, på Borgens restaurang, ingång från Södra Murgatan
53. På plats finns: Jan Svensson, Christina Wennås, Ewa Hammarstedt,
Jeanette Hillbom och Pia Bergman. Välkommen att träffa oss då!
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Europeiska socialfonden – ESF handläggs av Svenska ESF-rådet. Fondens mål att uppnå
ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning och ökat arbetskraftutbud. Mer om projektet:
www.finsamgotland.se/ungdomskraft
Vill du veta mer, kontakta gärna:

Jan Svensson, projektledare för Ungdomskraft, tel: 070-447 68 95.
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