"Ett smörgåsbord av möjligheter" är en forskningsstudie av Passus avhopparverksamhet
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Pressinbjudan – Presentation av studie
om Fryshusets avhopparverksamhet
Passus
Välkommen till en presentation av resultatet av en akademisk studie med
utvärdering av Fryshusets avhopparstöd Passus, torsdagen den 4 februari
klockan 10:30-11:00.
Stiftelsen Fryshuset presenterar rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter
baserad på en forskningsstudie om Fryshusets avhopparverksamhet Passus,
som är ett nationellt program som stödjer avhopp från gäng och kriminalitet.
Passus är ett av de få mer omfattande stödprogram för avhoppare som
existerar i Sverige. Studien har genomförts av professor Torbjörn Forkby vid

Linnéuniversitet och lektor Kristina Alstam vid Göteborgs universitet. I
studien belyses avhopparverksamhetens processer och
resultat. Utvärderingen har genomförts med ekonomiskt stöd av
Brottsförebyggande rådet (Brå).
Mötet genomförs digitalt.
Agenda
10:30-11:00 – Inledning: Johan Oljevist, Fryshusets VD.
Presentation av studien och dess resultat: professor Torbjörn Forkby,och
lektor Kristina Alstam.
Summering: Peter Svensson, verksamhetsansvarig Passus.
11:00-12:00 – Frågestund.
Praktiskt info
Vi är tacksamma om du föranmäler dig till: sofie.siegersjohansson@fryshuset.se
Mötet sker digitalt och en möteslänk skickas ut i god tid inför mötet.
Om du inte kan vara med på mötet men ändå vill få ta del av
pressinformationen, kontakta Sofie Siegers Johansson, likaså om du vill
intervjua forskarna eller någon medarbetare från Passus. Pressinfo kommer
att läggas upp i Fryshusets pressrum på Mynewsdesk efter mötet.
Presskontakt
Sofie Siegers Johansson, administrativt ansvarig Passus
sofie.siegers-johansson@fryshuset.se073-950 22 60

Om Fryshuset
Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt

oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt om
i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i
ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att
samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det
bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt
och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen!
www.fryshuset.se
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