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Verksamhet i samverkan
Unga vuxna

Projektet Unga vuxna, som har drivits i samverkan mellan Värmdö kommun och
Arbetsförmedlingen Nacka/Värmdö, avslutas i och med årsskiftet 2015/2016. Verksamheten
ska då övergå i ordinarie verksamhet. Parterna avser att initialt koncentrera sin samverkan
kring implementeringen av verksamheten Unga vuxna.
I och med att projektet implementeras kommer målgruppen för verksamheten att snävas in till
att omfatta unga vuxna mellan 20 och 24 år, bosatta i Värmdö kommun som varken arbetar
eller studerar och som ingår i någon/några av nedanstående grupper:
 har en funktionsnedsättning eller liknande problematik
 har ofullständiga gymnasiebetyg
 är lågt motiverade till att arbeta eller studera
 behöver vägledning inför arbete eller studier
 har bristfälligt vuxenstöd och är i behov av att utveckla sociala färdigheter
 har aktivitetsersättning
Metoder och verktyg
Parterna avser att i första hand använda de metoder och verktyg som finns att tillgå inom
parternas ordinarie verksamheter, däribland utbildningskontrakt, traineejobb, Studie- och
yrkesvägledning och Värmdö matchning.
Parterna avser även att gemensamt genomföra olika aktiviteter riktade till målgruppen, t.ex.
work shops på olika teman, för att stärka målgruppens förmåga att självständigt söka arbete.
Kartläggning av ungas förutsättningar och behov
Parterna kommer att noggrant dokumentera och aggregera uppgifter från kartläggningssamtal
med enskilda, beviljade stödinsatser, och resultat, för att därigenom nå en fördjupad kunskap
om målgruppens förutsättningar och behov, vilka insatser som fungerar bäst för olika
grupperingar inom målgruppen etc.
Få kontakt med målgruppen
Parterna har behov av att utveckla nya sätt för att komma i kontakt med målgruppen. I ett
första steg kommer ett försök med att sprida information om vilket stöd som finns att tillgå för
målgruppen via reklamskärmar i matbutiker att genomföras och utvärderas. Informationen ska
riktas både till enskilda inom målgruppen och till deras föräldrar/andra anhöriga.
Resurser
Verksamheten Unga Vuxna ska, geografiskt, vara förlagd i Värmdö, och ingående
personalresurser ska vara samlokaliserade.
Ingående resurser
Studie- och yrkesvägledare
Arbetsmarknadskonsulent
Lärare
Handläggare
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