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VILJA

Vill du ha en förändring i ditt liv?
Har du viljan att förändra din livssituation?
Vi arbetar för att hjälpa dig att hitta ett sätt att komma vidare
utifrån dina behov och intressen. Vår inriktning styrs av ditt intresse och din vilja.

VÅGA

Vågar du ta ett steg mot förändring i ditt liv?
Vågar du ta ett steg mot en bättre livssituation?
Då kan Värmlands framtid vara något för dig!

MÅL
Vi vill att du ska må bra och i förlängningen bli bättre rustad för
att komma vidare med praktik, studier eller arbete. Det betyder
inte att du alltid måste hamna där du först tänkte. Du kan ändra
kurs under tiden, få nya tankar, nya insikter och nya lärdomar.
Men en förutsättning för att nå målen är att finna din egen motivation och ett aktivt deltagande.

PROJEKTMÅL
Du som är 15-29 år ska känna dig inkluderad i din egen
planering genom samordnande insatser för din del där
arbete och studier är i fokus. Målet med ditt deltagande i
projektet är att du ska hitta en väg framåt - arbete, studier
eller kompetenshöjande aktiviteter.

GÖRA

AKTIVITETER

Är du beredd att göra en förändring i ditt liv?
Är du beredd att göra ett aktivt val?

Aktiviterna består av träffar med fokus på:

Tillsammans kartlägger och skapar vi en handlingsplan för att
hitta din väg framåt. Vi arbetar i grupp eller enskilt, på olika sätt
för varje deltagare.

•
•
•
•
•

samhällsfrågor och jämställdhetsfrågor,
hälsa och välbefinnande,
arbete och studier,
enskilda samtal,
studiebesök hos arbetsgivare och utbildningssamordnare.

Vi kommer även att kunna erbjuda dig studie- och yrkesvägledning samt kortare utbildningsinsatser.

