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Slutkonferens i projektet Kompetensare
2.0
Samverkansprojektet Kompetensare 2.0 med finansiering från Svenska ESFrådet skapar jobb åt unga i Skåne och Blekinge.
Press och media hälsas välkomna till projektets slutkonferens på Norra
Station i Hässleholm på onsdag den 11 juni.
Slutkonferensen för Kompetensare 2.0 leds av Sara Lund alias Claes Schmidt,
vinnare av Stora Talarpriset 2011. Representanter för medierna är välkomna
att delta hela eller delar av dagen. Klockan 14–14.45 har vi mingel och kaffe,
och då finns möjlighet att träffa deltagande ungdomar och organisationer.
Mer information finns i programmet nedan.
Det ESF-finansierade projektet Kompetensare 2.0 drivs i samverkan med
Region Skåne, kommunerna Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Simrishamn,
Tomelilla och Simrishamn i Skåne och Karlshamn, Karlskrona, Olofström och
Ronneby i Blekinge, Arbetsförmedlingen och näringslivet. Projektet visar på
ett gott resultat inför dess avslutande den 30 juni.
Projektets mål är att 60 procent av deltagarna efter Kompetensare 2.0 ska ha
gått vidare till arbete, studier eller ha startat eget. Hittills har projektet haft
787 unika deltagare i (från mars 2012 till december 2013). Cirka 80 procent
av dem har fullföljt/tillgodogjort sig programmet och av dem har cirka 63
procent gått vidare till arbete, studier eller startat eget.
Kompetensare 2.0 är ett initiativ för arbetslösa unga människor i åldern
16–29 år. Syftet är att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.
Ungdomarna går först en praktikintroduktion vars innehåll har utarbetats i
nära samarbete med näringslivet. Introduktionen följs av en yrkespraktik,
vilken ger en erfarenhet som i sin tur ska leda vidare till arbete, studier eller

start av eget företag. Projektet verkar också på en strukturell nivå – de
lärdomar och erfarenheter som görs ska tas tillvara, implementeras och
spridas i syfte att stärka arbetet med att minska utanförskapet i samhället.
För mer information kontakta
David Lindén, Enhetschef Affärsutveckling, Region Skåne
E-post: david.linden@skane.se Telefon: 040-675 34 17
Ulrika Melander, Projektledare, Region Skåne
E-post: ulrika.melander@skane.se Telefon: 040-675 34 94

Kompetensare 2.0 – konferensprogram
Tid: Onsdag den 11 juni klockan 9.30-15.30
Plats : Hässleholm, Norra station
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Kaffe och registrering i ungdomarnas mingellokal.
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Välkommen!
Pontus Lindberg, ordförande Regionala tillväxtnämnden, Region Skåne.
Kompetensare-programmet, historik och innehåll
Dijana Baric, delprojekt Kristianstad
Ola Hall, delprojekt Hässleholm
Kompetensare 2.0
David Lindén, Region Skåne, styrgruppsordförande
Ulrika Melander, Region Skåne, projektledare
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Implementering: Utmaningar och framgångsfaktorer
Ulrika Melander, Region Skåne, projektledare
Dijana Baric, delprojekt Kristianstad
Ola Hall, delprojekt Hässleholm
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LUNCH
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Allas lika värde och jämställdhet
Om normer, programmeringar och värderingar som styr våra liv och hindrar
oss från att tänka logiskt.
Sara Lund alias Claes Schmidt, vinnare av Stora Talarpriset 2011
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Mingel och kaffe i ungdomarnas mingellokal. Möjlighet för medierna att träffa
deltagande ungdomar och organisationer.
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Marknadsföringsinitiativet ”Ung analys”
Jörgen Sandström, Bromölla kommun, koordinator ”Ung analys”
Johan Kohnke, delprojekt Simrishamn
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Avslut

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av
näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32
000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes
högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i
Skåne.
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