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Konferens om lyckade projektet med
unga som får en ärlig chans
Ung kompetens är en unik satsning på unga vuxna i behov av stöd på väg mot
arbete eller studier.
Med ett år kvar har det av Europeiska socialfonden medfinansierade projektet
Ung kompetens Eslöv redan uppnått målen. Onsdagen den 20 oktober kl.
9–12 hålls en digital konferens om succéprojektet.
Av 76 ungdomar som hittills deltagit i projektet har 34 gått vidare till arbete
eller studier. Under rådande pandemi har metoderna anpassats och arbetet
fortsatt med fina resultat och lärdomar som vi vill berätta om.
Varmt välkommen att ta del av ungdomarnas och medarbetarnas berättelser
under onsdagens konferens.
Programpunkter och preliminära tider
•

•
•

•
•

•

Kl. 9 Välkommen till spridningskonferens Hitta Ung kompetens
2021 – om unga som får en ärlig chans. Moderator Annie Niubó
hälsar välkommen.
9.10 Deltagarnas berättelser
9.30 Sandra Nylander, Emma Natt och Dag och Emine Gonzalez,
arbetsmarknadssekreterare. Metoden Supported Employment och
flexibla arbetssätt.
10 Paus
10.10 Panelsamtal om samverkan. Camilla Stoltenberg, kurator,
Adela Pallnéus, KAA-samordnare och Henriette Hallberg,
arbetsförmedlare.
11 Paus

•
•

11.10 Panelsamtal om projektets design. Kristian Kaaling,
projektägare och Annie Niubó, projektledare.
11.30 Avslutande diskussion. Johan Andersson (S) kommunalråd.

Spridningskonferensen sker via Zoom. Länk till sändningen får du när du
anmält dig.
Anmälan görs via Invajo: https://sv-se.invajo.com/event
Välkommen!
För mer information välkommen att kontakta projektledare Annie Niubó:
annie.niubo@eslov.se telefon 0413–620 00.

Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva
tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack
vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I
kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också
tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.
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