news 4 U!
Here 4 U + Mimer = ungdomssatsning!
april 2014

Syftet med news 4 U 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.

Here 4 U föreningen fick av Mimer en förfrågan om samarbete runt deras stora
satsning med att erbjuda sommarjobb till Västerås ungdomar. 7 stycken
medlemmar i föreningen medverkar under flertalet av träffarna och håller bland
annat i lära-känna övningar, samarbetsövningar, övningar runt ämnen som tolerans
och respekt och fungerar även som värdar och inspiratörer vid sammankomster
med ungdomarna.
2 av here 4 U:arna har även erbjudits sommarjobb hos Mimer i 8 veckor och
kommer arbeta som arbetsledare/handledare för ungdomarna.
Vi är mycket stolta och glada över det här samarbetet och ser fram emot
uppdraget!
Mimer vill denna satsning uppnå:


Få ungdomar i Västerås känna sig sedda och få ökad självkänsla. Att inget är
omöjligt. Ha hopp om framtiden.



Ungdomarna ska känna att de är delaktiga i sin boendemiljö



Få ungdomarna att ta ansvar för sitt liv, sina yrkesval och sitt bostadsområde

Allt via mailen:
think green!

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

Mycket bra säger vi!!!

Vill Du lära dig mer om tolerans?...

Snart har Ni som medlemmar möjlighet att söka till höstens toleransutbildning som genomförs av
here 4 U! Föreningen bekostar två platser på utbildningen som startar här hemma i Västerås i
november, och avslutas med en fältresa till Krakow och Auschwitz i april 2015.
Denna utbildning har tidigare varit bara för skolelever på högstadiet och gymnasiet, men vi har
märkt att andra är intresserade och vill delta.

Håll ögonen öppna och läs nyhetsbrevet så kommer mer info om hur Du gör för att söka till hösten!
Ta chansen att utveckla Dig själv och upplev något oförglömligt!

Martin Luther King

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemssblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer information om föreningen, kontakta:
ordförande
Therese Ankréus tel.070-7672308

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror
på here 4 U!

www.here4u.se

therese@here4u.se

bringing young people forward!

