Faktablad om Slussen

Kontakt

Slussen är ett erbjudande till unga vuxna, ofta med låg
utbildningsnivå som av olika anledningar inte tar del av det
utbud av insatser som är tillgängligt idag. Målgruppens samlade
behov kan sammanfattas med att det finns behov av att få stärkt
självkänsla och ökad tilltro till sin egen förmåga, behov av att
försörja sig själv, ha sysselsättning och bostad samt behov av
fungerande relationer eller uttalad psykisk problematik.
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Behovsgrupp
Ungdomar i åldern 16-24 år som
står utanför arbetsmarknaden
och som har en diffus och/eller
komplex behovsbild. Ofta uteblir
behovsgruppen från möten med
myndigheterna. Många behöver
ökad tilltro till sin egen förmåga
samt fungerande relationer.
•Verksamhetsidé
Fånga upp och arbeta med en
prioriterad behovsgrupp som
inte nås med det utbud av insatser som är tillgängligt i de olika
myndigheterna.
Slussen startades 2009 och
ingick fram till 2013 i Grenverket Södertörn, ett projekt som
delfinansierades av Europeiska
socialfonden, ESF.
•Arbetssätt
Det finns tre vägar in i Slussen.
Unga vuxna kan själva ta kontakt. Myndigheternas handläggare kan också remittera deltagare. Slussen arbetar även uppsökande gentemot unga vuxna
som hoppar av skolan.

Slussens arbetssätt bygger på
tre hörnstenar:
- individuellt stöd och en
mångfald insatser
- arbetsinriktning
- samverkan.
I Slussen ingår bl.a. studie- och
yrkesvägledning, en orienteringskurs, mentorskapsprogram, gruppaktiviteter och
studiebesök. Ungdomarna deltar i genomsnitt sex månader, i
vissa fall upp till ett år, och
får under den tiden också hjälp
med att hitta lämpliga praktikplatser eller arbeten.
Mål
Minst 50 procent av deltagarna
ska ha fått ett arbete eller börjat
studera när de avslutar sina
aktiviteter i Slussen.
Resultat
Under 2013 hade ca 150 ungdomar kontakt med Slussen och
över 70 procent avslutades till
ett arbete eller studier.

Martina Sohlberg

Studie- och yrkesvägledare

Marie Fors,
Studie- och yrkesvägledare

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan,
Huddinge kommun
och Stockholms läns
landsting.
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Huddinge.
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