news 4U
MVP-utbildning och fältresa till Serbien
oktober 2018

Syftet med news 4U är att
på ett enkelt sätt
presentera here 4 U:s
verksamhet; vad som är
på gång, vad vi gjort och
hur det gick.
Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen...
think green!

Läs gärna mer om here 4U
på www.here4u.se
Gilla oss på

Under våren deltog 17 personer i en av here 4U anordnad
utbildning i programmet ”Mentorer i våldsprevention”.
Programmet kan användas i skolor från årskurs 7 och
uppåt, och syftar till att träna eleverna i att bli aktiva
åskådare. Man ska alltså övas i att säga ifrån när man
ser, hör och är med om någonting som inte känns rätt.
Programmet tar sin avstamp i genusforskning och
maskulinitetsteorier. Deltagarna kan efter genomförd
utbildning föra in programmet i sina respektive skolor.
Utbildningens avslutande delar genomfördes i Serbien
och staden Kragujevac. Där har here 4U kontakt med
några utvalda skolor. Som avslutning hölls ett seminarium
kring utmaningar i skolan i respektve land.
Det finns fler likheter än man kan tro...

Från seminariet där here 4U hade utbyte av erfarenheter med personal
från skola och socialtjänst i Kragujevac/Serbien.

Sommarlovsaktiviteter!
Under fyra veckor i juli anordnade here 4U sommarlovsaktiviteter för
barn och unga med basen på Bäckby. Syftet var att möjliggöra för barn
och unga att delta i kostnadsfria och stimulerande aktiviteter för att
främja känslan av gemenskap och delaktighet. Fokus var på vägledning
och ett trygghets- och relationsskapande arbete som motverkar
segregation. Vi ville nå 330 deltagare, men vida överträffade detta med
554 deltagare!! 76 % av deltagarna uppgav att de provat på någonting
de inte gjort förut, 74 % uppgav att de fått nya vänner och 100%
uppgav att de haft roligt. Vilket fint resultat!

here 4U-ledaren och deltagare under sommarlovsaktiviteterna.

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer
information, kontakta:
Nicklas Wennersten

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4U!

verksamhetschef
nicklas@here4u.se

bringing young people forward!

