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ÖKADE LIVSCHANSER FÖR UNGA
EN LYCKAD SATSNING SOM FORTSÄTTER MED FULL KRAFT

Sedan hösten 2010 pågår satsningen ”Ökade livschanser för unga”. Vår ambition när vi
påbörjade satsningen var att den skulle uppmuntra kommunens verksamheter att på nya
sätt, gärna tillsammans med parter från näringsliv och föreningsliv, genomföra projekt
som riktar sig till unga som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Arbetssättet börjar ”sätta sig”
Det övergripande målet med satsningen på ökade livschanser för unga är att skapa ler och nya möjligheter
för unga människor att få en meningsfull sysselsättning och i förlängningen en egen försärjning.
I år har ler projektidéer än tidigare kommit in. Bland
projekten som kommunstyrelsen har beviljat pengar
till inför nästa år inns bland annat Unga på Räddningstjänsten. Inom ramen för projektet erbjuds ungdomar
utbildning och praktik under sex månader med hjälp
av arbetsförmedlingens åtgärdsanställning.
Men projektet ska också genomföra informationsinsatser och ha kamratstödjare bland unga på skolorna.
Efter sex månader ges ett antal ungdomar möjlighe-

ten att fortsätta ytterligare sex månader i för att sedan
vägledas mot fortsatt utbildning till brandman utifrån
intresse och kompetens.

”I ÅR HAR FLER PROJEKTIDÉER
ÄN TIDIGARE KOMMIT IN”
Dramalogen - ett av många spännande projekt
Ett annat spännande projekt som kommit igång ordentlig under hösten och som har beviljats medel för
att kunna fortsätta sin verksamhet, är Dramalogen.
I Dramalogens regi får ungdomar utbildning och förbereds på att bli konsulter, egna företagare eller på att studera
vidare inom de kreativa näringarna.
På schemat står projektplanering,
konstnärliga uttryck, ekonomi, information, webbygge, marknadsföring och
nätverksbygge under handledning av
pedagoger och etablerade konstnärer.
Om du är intresserad av att veta mer
om just Dramalogen så kan vi tipsa om
en artikel i novembernumret av kommunens tidning Hjärtefrågor.

Konstnärliga uttryck, marknadsföring, och nätverksbygge är några av de ämnen som
deltagarna i Dramalogen för utbildning i

”TOTALT HAR VI AVSATT 16 MILJONER KRONOR
TILL ÖKADE LIVSCHANSER FÖR UNGA I NÄSTA
ÅRS BUDGET”

Totalt 14 projekt får dela på pengarna
Förutom ovan nämnda projekt ick tolv andra projekt
pengar. Made by Halmstad, Allt är möjligt, Fritid för
unga med funktionsnedsättning samt Föräldrastödsprogram med interkulturellt perspektiv, var några av
dem.

Arbetslösa ungdomar -en hetrogen grupp

Totalt har vi avsatt 16 miljoner kronor i nästa års
budget för Ökade livschanser för unga. Med 2014 års
projektmedel har vi lagt nästan 50 miljoner för att få
ungdomar att komma närmre arbetsmarknaden utöver pågående arbetsmarkandsprojekt som t.ex. kommunens prova på-jobb. Vi erbjuder också alla elever

Arbetslösheten bland ungdomar i Halmstad är hög,
men i förhållande till andra grupper utmärker sig
unga arbetslösa genom en hög grad av korta arbetslöshetsperioder. Till viss del kan kortare perioder av
arbetslöshet i övergången från skola till arbete ses
som en naturlig del av ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

som har gått ut ettan på gymnasiet sommarjobb. En
sommarjobbsanställning är ofta viktig erfarenhet, en
första referens på vägen mot nästa arbete.

Långa perioder av arbetslöshet riskerar
dock att påverka den enskilde negativt
eftersom det bl.a. leder till lägre inkomst
och risk för ohälsa. Svårast att få varaktigt arbete har de unga som saknar en
fullständig utbildning, är födda utomlands eller har en funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga.
Gruppen unga utan fullständiga betyg
från gymnasiet utgör mer än hälften av
gruppen arbetslösa unga.
Genom Ökade livschanser för unga har
vi skapat en ny plattform utanför de
redan etablerade arenorna. På så sätt
satsningen skapar också möjlighet för
kommunens verksamheter att tillsammans med andra pröva idéer. Alla vägar måste prövas för att ler ungdomar
ska kunna utvecklas på sina villkor och
i förlägningen kunna försörja sig själva.
Det är bra för individen och det är bra
för samhället.
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