Välkommen till Finsams frukostmöte
Fredagen den 7 april

Att motivera unga och unga vuxna
Jobbar du med unga och unga vuxna och önskar att du kunde motivera
dem till förändringar - men utan att riktigt veta hur?
Motiverande samtal - MI – är en samtalsmetod som är tydligt anpassad för att
respektera individens egen fria vilja. Det är särskilt viktigt i när det gäller unga
människor. Modellen bygger på att ungdomarnas egna skäl till att en förändring.
MI ger ett bra stöd i de utmaningar som kan finnas i samtalet när vi pratar om ämnen
som droger och alkohol, sluta röka, levnadsvanor, söka ett jobb eller klara sitt
skolarbete.
DUA - Delegationen för Unga till Arbete - har regeringens uppdrag att skapa
insatser som minskar ungdomsarbetslösheten. På Gotland har Regionen och
Arbetsförmedlingen förstärkt samverkan med målet att arbetslösheten bland unga
ska minska med 15 procent fram till och med 2018. Att uppmuntra och stödja till
avslutad skolan är en viktig del – som också får betydelse för resten av livet.
Medverkan:
Plats:
Tid:
Anmälan:

Helena Kedja, MI-tränare
Agneta Lindqvist, DUA, Delegationen för unga mot arbete
Hörsalen, Kompetenscentrum, Visby, Gesällgatan 7.
Vägbeskrivning finns här: www.finsamgotland.se/frukost
Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

Välkommen fredagen den 7 april
Kompetenscentrums hörsal, Gesällgatan 7, Visby

FinsamGotland är samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Gotland
med hälso- och sjukvård, socialförvaltningen, utbildning och arbetsliv. Målet är att utveckla nya former
för möten, arbetssätt och organisation - alltid med individen i centrum.
Finsams frukostmöten ska vara en mötesplats för aktuella diskussioner. Vi tar gärna emot förslag på
ämnen för kommande frukostar.
Välkommen till Finsamfrukost första fredagen varje månad under vår och höst.
Har du frågor om FINSAM kontakta gärna Greta Henriksson,
e-post: greta.henriksson@finsamgotland.se eller mobil: 0707 – 430 436
Besök gärna vår hemsida: www.finsamgotland.se

