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SATS i samarbete med Right To Play
SATS har tillsammans med den ideella föreningen Right To Play Sverige tagit
fram ett tio veckors program designat för ungdomar som idag står långt ifrån
arbetsmarknaden. Syftet med programmet är att skapa ett sammanhang där
ungdomar med hjälp av fysisk träning och träningens goda effekter i stort, får
verktyg att komma närmare ett jobb.
I en första omgång med start hösten 2021 kommer 15 ungdomar från Right
To Play delta i programmet. Under programmets gång kommer ungdomarnas
utveckling att följas, för att se vilken upplevd påverkan regelbunden träning
har på självkänsla, motivation och nätverk.

- SATS-samarbetet är en unik möjlighet för oss att utforska vidare hur fysisk
rörelse kan komplettera våra befintliga verktyg i vårt arbetsmarknadsprogram
för ungdomar. Genom samarbetet mellan Right To Play och SATS ges
ungdomar som annars inte tränar, möjlighet att aktivera sig och känna på de
positiva effekterna av träning, säger Right To Plays grundare och
verksamhetschef Anna Lindh.
- I Right To Play har vi hittat en samarbetspartner som precis som vi vill lyfta
alla positiva effekter med träning. Samarbetet är en fantastisk möjlighet för
oss att bidra till mer rörelse för ungdomarna och att långsiktigt bidra till
SATS vision ”We make people healthier and happier”, säger Anna Raftheim,
Nordic HR Director på SATS.

I nästa fas av samarbetet kommer personliga tränare från SATS dela med sig
av sin kompetens från PT-yrket, en erfarenhet för ungdomarna att
komplettera sitt CV med. Målet med samarbetet är att sänka tröskeln till
träning och PT-yrket för ungdomarna samtidigt som SATS är ett inkluderande
sammanhang och en stark mötesplats. Ungdomarna har även tillgång till att
träna på SATS gym mellan de gemensamma träningstillfällena.
Om Right To Play:
Right To Play har sedan 2017 arbetat med att få ut nyanlända och
utrikesfödda ungdomar i jobb genom samarbeten med föreningsliv och
näringsliv. De har sedan start fått ut ungdomar i snart 400 jobb. Läs mer på
www.righttoplay.se

SATS Group är Nordens ledande träningsföretag, med visionen att påverka hälsa
och livskvaliteten hos medlemmar och samhället i stort.
SATS erbjuder moderna träningscenter med de senaste träningstillbehören,
handplockade och kvalificerade personliga tränare samt Nordens största
gruppträningsutbud. SATS uppmuntrar till fysisk aktivitet i vardagen med Online
Training och andra digitala verktyg som gör träningen lättillgänglig för alla. SATS
strävar hela tiden efter att ligga i framkant med innovativa lösningar för att vara
den främsta träningskedjan i branschen.
SATS Group ägs av bland annat Altor och TryghedsGruppen. SATS Group består

av SATS, ELIXIA, Fresh Fitness, HiYoga och Balance. I SATS Group ingår 250
center i Norge, Sverige, Finland och Danmark med 700 000 medlemmar och 10
000 anställda, varav cirka 2000 heltidsanställningar.
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