FAKTABLAD FÖR PROJEKTET VÄGEN VIDARE

Arvsfondsprojektet för unga som
varken arbetar eller studerar
Vägen vidare är ett treårigt projekt som
drivs av Riksförbundet Attention och
finansieras av Allmänna arvsfonden.
Med projektet vill vi samla och lyfta ungas erfarenheter av att befinna sig i gruppen UVAS – unga som
varken arbetar eller studerar och har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Mot bakgrund av
att unga med funktionsnedsättning med ofullständig
skolgång löper stor risk att fastna i gruppen UVAS,
vill vi med Vägen Vidare lyfta deras erfarenheter
kring vad som orsakat att de befinner sig i situationen, men också vad de själva upplever skulle behövas
för att ta sig ur den.
Fokus är att ge de unga en plattform där de får föra
fram sina erfarenheter, behov och själva ska få möjlighet att vara delaktiga i sin egen förändringsprocess. Vi
vill att de tillsammans ska hitta metoder och strategier
som kan hjälpa till att förändra sin situation och öka
deras chanser att lämna utanförskapet som UVAS
innebär.
Vi vill också lyfta fram erfarenheter från ungdomar
som tagit sig ut ur utanförskapet, för att förmedla
möjligheter till förändring för de ungdomar som idag
befinner sig där.
Ytterligare en del av projektet handlar om att få med
anhöriga till ungdomar som befinner sig i gruppen
UVAS. De få möjlighet att dela med sig av sina
erfarenheter och få ta del av vad projektet kommer
fram till i form av strategier och metoder, så att man
som anhörig kan få verktyg till att hjälpa ungdomarna
att själva hitta vägar att förändra sin situation.
Med projektet önskar vi lyfta ungdomarnas egna
upplevelser och tankar kring vad de behöver för

hjälp och förmedla detta till de som arbetar med att
möta och hjälpa denna grupp. Genom att möjliggöra
för samverkan mellan de unga och de aktörer vars
uppdrag är att stötta dessa ungdomar till sysselsättning hoppas vi kunna hjälpa ungdomen ut ur utanförskapet.

MÅL
Projektets mål är att hitta strategier och metoder
tillsammans med den berörda målgruppen som kan
hjälpa den unga själv att förändra sin livssituation
och förhoppningsvis hitta vägen vidare. Metoderna
och verktygen som tas fram kan även fungera som
stöd och hjälp till de som är anhöriga, så att de i sin
tur kan hjälpa och stötta ungdomen att ta sig ut ur
utanförskapet. Ytterligare ett mål är att professionen
ska få ta del av projektets erfarenheter och de strategier och metoder som framkommer i samarbete med
ungdomarna, för att kunna få ökad förståelse och
kunskap kring vad som behövs för att kunna hjälpa
ungdomen ut ur utanförskapet.
MÅLGRUPP
Den primära målgruppen för projektet är ungdomar
mellan 16 till 25 år som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och som befinner sig i det
utanförskap det innebär att tillhöra gruppen unga som
varken arbetar eller studerar – UVAS.
Sekundära målgruppen är anhöriga till ungdomar
med NPF som tillhör gruppen UVAS, samt profession
och andra relevanta aktörer så som offentlig sektor,
arbetsliv och utbildningsväsende.

