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INTRODUKTION
PROJEKTET
PiFbase International är ett 3-årigt strategiskt partnerskap mellan tre ungdomsorganisationer i Sverige,
Rumänien och Finland. Detta långsiktiga samarbete ägde rum mellan mars 2018 och februari 2021.
Vårt huvudmål är att förbättra kvaliteten i ungdomsarbetet genom en innovativ metod som kallas
PiFbase - Pay it Forward Be A Social Entrepreneur.
Vi använder coachning som det centrala verktyget och vi tror starkt på social integration och mångfald.
I det strategiska partnerskapet PiFbase International fokuserar vi på fyra teman:
Professionalisering av ungdomsarbetare
Lärande och reflektion i ungdomsarbete
Social inkludering och mångfald i ungdomsarbete
Kvalitet i ungdomsarbete

I det här strategiska partnerskapet har vi fokuserat på sex delmål.
Mål 1: Professionalisera ungdomsarbetare genom att sätta kvalitetsstandarder samt etiska och
professionella koder relaterade till coachningrollen och utveckla högkvalitativa färdigheter och
kompetenser, särskilt i deras arbete med inkludering och mångfald.
Skapa ett utrymme för ungdomsarbetare att dela erfarenheter och kunskaper om att nå ut till
marginaliserade ungdomar.
Mål 2:

Skapa en uppsättning intellektuella resultat för att stödja ungdomsarbetare i deras personliga
och professionell utveckling.
Mål 3:

Förbättra kapacitetsuppbyggnad, lednings- och samarbetsförmåga inom de tre
organisationerna.
Mål 4:

Öka organisationernas förmåga att arbeta med ungdomar med färre möjligheter
genom främjande av socialt entreprenörskap.
Mål 5:

Förbättra strategier och metoder för att bedriva kvalitativt ungdomsarbete inklusive
samarbeten med det lokala samhället och initiera sektorsövergripande samarbete
Mål 6:
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FINANSIÄRER

"Erasmus + är EU: s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa. Dess budget på
14,7 miljarder euro kommer att ge möjligheter för över 4 miljoner européer att studera, träna, få
erfarenhet och volontärarbete utomlands. "

Erasmus + har inte bara möjligheter för studenter. Genom att slå samman sju tidigare program ger det
möjligheter för ett stort antal individer och organisationer.
Detaljerad information om dessa möjligheter, inklusive behörighetskriterier, finns i Erasmus+
Programguide. Erasmus + har möjligheter för människor i alla åldrar, som hjälper dem att utvecklas och
dela kunskap och erfarenhet vid institutioner och organisationer i olika länder. Erasmus+ har
möjligheter för ett brett spektrum av organisationer, inklusive universitet, utbildningsleverantörer,
tankesmedjor, forskningsorganisationer och privata företag.
Mer information: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

För att föra Erasmus+ så nära deltagarna som möjligt och se till att det fungerar bra i olika länder,
arbetar EU med nationella myndigheter för att hantera programmet.
De nationella byråerna är baserade i programländer och deras roll innebär: att tillhandahålla
information om Erasmus +; välja projekt som ska finansieras; övervaka och utvärdera Erasmus +; stödja
sökande och deltagare; samarbete med andra nationella byråer och EU; främja Erasmus+ dela
framgångshistorier och bästa praxis.
Mer information: https://www.mucf.se/erasmus-plus
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Minds are like
parachutes, they work
best when they are open.
JAMES DEWAR

1OM

UTBILDNINGSPAKETET
Utbildningspaketet för social integration utvecklades som en del av projektet ”Pay it Forward Be A
Social Entrepreneur” (PiFbase International), https://pifbaseinternational.com. Huvudmålet med
utbildningspaketet är att ge ungdomsorganisationer en strukturerad ram för att fokusera på den
sociala inkluderingsaspekten av deras ungdomsarbete och att ha ett praktiskt sätt att arbeta med
deras inkluderingsstrategi med specifika åtgärder som ska vidtas.
Informationen och de olika workshop-scenarierna baseras på expertisen i partnerskapet men också på
forskning gjord av den ledande partnern Awesome People om social integration och är inspirerad av
olika resurser för social integration. Delar av utbildningspaketet har testats under Learning- Teaching
and Training- aktiviteterna (LTT:s) i det strategiska partnerskapet och separat, i de deltagande
organisationerna.
Inriktningen för utbildningspaketet utformades med tanke på de största utmaningarna med social
inkludering som partnerorganisationerna själva står inför i sitt dagliga arbete. Vi ville skapa ett
interaktivt utbildningspaket som är relevant för ungdomsarbetare och ungdomsorganisationer och
som kan hjälpa dem att göra konkreta planer för sitt inkluderingsarbete.
Utbildningspaketet är inspirerat av Design Thinking teori, icke-formellt lärande och ramverket för
Erasmus + inkluderings- och mångfaldsstrategi inom ungdomsområdet. Detta utbildningspaket är ett
verktyg som kan användas av ungdomsorganisationer för att utbilda sina ungdomsarbetare i:
Vad inkludering betyder och hur de kan arbeta för att vara en mer inkluderande organisation;
Hur man gör en inkluderingsstrategi och handlingsplan;
Vilka olika aspekter är viktiga när man arbetar med inkludering och ungdomar.
Utbildningspaketet kan användas som steg 2 i Coach it forward-utbildningen, med anpassningar.
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2
HUR

UTBILDNINGSPAKETET
SKA ANVÄNDAS
Utbildningspaketet gör det möjligt för organisationer och ungdomsarbetare som inte nödvändigtvis är
väldigt bekanta med ämnet social inkludering att få en grund att stå på och i slutändan utrymme att
skapa en konkret handlingsplan med specifika åtgärder som ska genomföras. Utbildningen är utformad
för 1,5-2 dagar. Enkla, steg-för-steg-instruktioner tillhandahålls med information om tid och material
som krävs för varje övning. Övningarna kräver reflektion och aktivt deltagande av alla deltagare.
Utbildningspaketet består av fem huvudblock:
1.FÖRSTA BLOCKET

Introduktion till ämnet social inkludering och mångfald för att sätta grunden för resten av
utbildningen. Grunddefinitioner och begreppet intersektionalitet (dvs. analytiskt perspektiv)
diskuteras.
2.ANDRA BLOCKET

Lärandeloop för varje organisation/deltagare för att se på vad som har gjorts tidigare och vad
nuvarande behov är när det gäller att förbättra organisationens inkluderingsarbete och vilka
specifika målgrupper en vill nå.
3.TREDJE BLOCKET

Utrymme för att få inspiration och generera idéer om hur man kan förbättra det organisatoriska
arbetet med inkludering i allmänhet och hur man når specifika (underrepresenterade) målgrupper.
Här har vi inkluderat The Social Inclusion Game som utvecklats i det strategiska partnerskapet
som en källa till inspiration för att samla bästa praxis att använda för att inkludera olika
målgrupper. Det spelbaserade inlärningselementet är ett bra sätt att få lite variation i utbildningen
och ger deltagarna ett spelbaserat verktyg för att arbeta med ämnet social integration.
4.FJÄRDE BLOCKET

Här går ni vidare med organisationens inkluderingsarbete genom att skapa er inkluderingsstrategi
med hjälp av den framtagna inkluderings-canvasen och handlingsplanen för att implementera de
idéer som kom fram under föregående session.
5.FEMTE BLOCKET

Utvärdering.
Anpassa gärna utbildningen så att den passar din organisation och dina ungdomsledares behov.

*

Vi har inkluderat olika citat relaterade till inkludering. Dessa kan skrivas ut och sättas upp på
väggarna i utbildningsrummet för att rama in rummet med temat inkludering.
**
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SOCIAL
INKLUDERING
"Where

inclusion of everyone ensures that all young people can take part, the focus on diversity

ensures that everybody can take part on their own terms, recognizing the value of differences in

." Erasmus+ Inclusion and Diversity strategy in the field of

norms, beliefs, attitudes and life experience

youth, 2014, European Commission
Som Europeiska kommissionen påpekar går social integration och mångfald hand i hand. Som
ungdomsorganisationer måste vi sätta inkludering och mångfald på dagordningen för att nå målet för
vårt arbete som definieras av Europeiska kommissionen: "Youth work helps young people to reach their
full potential. It encourages personal development, autonomy, initiative, and participation in society."
(https://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_en)
Det betyder att vi måste inkludera ALLA ungdomar och detta innebär att vi också måste kunna
hantera den mångfald som följer och hjälpa unga människor att nå sin fulla potential. Vi tror dock att
det första steget är att bli medveten om den aktuella situationen i organisationen när det gäller
inkludering och börja där vi är för att aktivt inkludera olika målgrupper. Europeiska kommissionen
fokuserar på inkludering av unga människor som är missgynnade jämfört med sina kamrater - som
befinner sig i situationer med färre möjligheter - och nämner olika situationer som ofta hindrar unga
människor från att delta i olika aktiviteter som skulle gynna deras personliga utveckling och deltagande
i samhället i stort. I utbildningspaketet tittar vi på dessa situationer i introduktionsdelen.
I det strategiska partnerskapet PiFbase International där vi utvecklade detta utbildningspaket har vi
använt begreppet underrepresenterade grupper av ungdomar för att inte bara fokusera på inkludering
utan också på mångfald. Vi tror att det är bra när olika människor träffas och ansluter sig till
ungdomsaktiviteter och därför är det inte tillräckligt att ha inkluderat till exempel en grupp migranter i
organisationen. Det du bör sträva efter är att även inkludera den underrepresenterade gruppen som i
detta fall kan vara den inhemska ungdomen som inte nödvändigtvis behöver befinna sig i en situation
med färre möjligheter.
För fler tankar och perspektiv på social inkludering hänvisar vi till referenslistan i slutet och även
artikeln om social inkludering och hantering av mångfald i ungdomsarbete samt Podcasten med
samma tema som producerades i det strategiska partnerskapet PiFbase International.
Du hittar dessa på www.pifbaseinternational.com
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FÖRBEREDELSE
ATT GÖRA

Logistik: Arrangera utbildningen i ett utrymme där du kan
sätta deltagarnas stolar i en cirkel så att alla ser varandra;
Förbered allt material som behövs;
Förbered fika, lunch, snacks;
Sätt upp citaten om inkludering på väggarna

FULLSTÄNDIG MATERIALLISTA

Blädderblock/Whiteboard
Förberett blädderblad med utbildningsschemat
Förberett blädder blad med en drömbubbla
Utklippna definitioner och ord
Ett bomullsgarn
Pennor och papper
Utskrivna djurprofiler
Utskrivna rollkort
Utskriven lista med påståenden
Förberett blädderblad eller papper med listan på
situationer som kan leda till färre möjligheter
Förberett blädderblad med "Tidigare framgångar och
misslyckanden"
Persona mall
Game for social inclusion + regler
Inkluderingsstrategi canvas mall
Handlingsplan mall
Förberett blädderblad med en presentbox och titeln
"Jag fick..."
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5
FÖRSLAG PÅ SCHEMA

FÖRSLAG PÅ SCHEMA

ALLMÄNT MÅL MED UTBILDNINGEN

Introducera deltagarna i ämnet inkludering
Inspirera deltagarna med olika åtgärder för att genomföra ett mer inkluderande arbete
Skapa utrymme för deltagarna att utforma sin organisations inkluderingsstrategi och handlingsplan

DAG1
INKLUDERINGS- OCH MÅNGFALD ABC
Block 1
Session 1

Introduktion
Utforska identitet: Garnnystanet
Utforska
mångfald:
Föreningslokal
design

Fika

Session 2

DAY 2

Utforska jämlikhet: Ett steg fram
Utforska tillhörighet: Maktblomman

Lunch

INCLUSION STRATEGY
Block 4
Session 1

Block 2
Session 1

Behovsanalys
Målgrupp

Fika

Block 3
Session 1

Social inclusion game
World café

Check-in
sammanfattning
föregående dag
Inkluderingsstrategi

&
av

Fika

Session 2

Handlingsplan

Block 5
Session 1

Utvärdering

Avslutning
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BLOCK 1

INTRODUKTION

I believe in a passion
for inclusion.
LADY GAGA

Workshop Scenario
INTRODUKTION
Block 1: Introduktion | Session 1

TID

30 min

MATERIAL SOM BEHÖVS

Förberett blädderblock med schemat
Förberett blädderblock med en
drömbubbla
Utklippta definitioner och ord

LÄRANDEMÅL

Utbildningens mål och schema är
tydligt för deltagarna och de har
uttryckt sina förväntningar.

INSTRUKTIONER

Börja utbildningen genom att gå igenom de olika blocken. Skriv helst schemat på ett blädderblock och
sätt upp det på väggen så att deltagarna kan se det under hela utbildningen.
BLOCK 1

Introduktion till temat ungdomar med färre möjligheter, social inkludering och mångfald.
BLOCK 2

Lärandeloop för egen organisation (behovsanalys, målgrupp).
BLOCK 3

Idéstorm (bästa metoder, nya idéer).
BLOCK 4

Vägen framåt (inkluderingsstrategi, handlingsplan)
BLOCK 5

Utvärdering
förväntningar/Önskningar

Förbered ett blädderblock med en stor drömbubbla. Ge alla deltagare post-it-lappar och fråga dem:
"Vilka är dina förväntningar och önskemål för utbildningen?"
Deltagarna skriver på post-it-lappar och klistrar dem på blädderblocket. När alla är klara, ta en runda
där varje person får uttrycka sina förväntningar/önskningar.
Definitioner

Dela upp deltagarna i mindre grupper och ge varje grupp ett ord (inkludering, mångfald, diskriminering)
och deras olika definitioner (leta upp definitioner i olika ordböcker). Be varje grupp komma överens om
sin egen definition av ordet. De skriver sin definition på papper och presenterar sedan sina definitioner
för hela gruppen. Alla grupper ger kommentarer om de olika definitionerna och diskuterar om dessa
kommer att vara deras slutliga definition eller om de vill ändra något. När de har kommit överens
sätter de upp de slutgiltiga definitionerna på väggen som kommer att vara synliga under resten av
utbildningen.
REFLEKTION

Var det svårt att komma fram till en definition?
Är du nöjd med de definitioner ni har kommit överens om?
Varför är det viktigt att ha en gemensam definition av dessa ord?
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It is not our differences
that divide us. It is our
inability to recognize,
accept, and celebrate
those differences.
AUDRE LORDE

Workshop scenario
GARNNYSTANET
Block 1: Introduktion | Session 2

TID

15 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Ett garnnystan
Whiteboard/blädderblock

LÄRANDEMÅL

Deltagarna bör känna varandra lite
mer än tidigare och ha en
uppfattning om komplexiteten i en
identitet

INSTRUKTIONER

Deltagarna sitter eller står i en cirkel. En person i cirkeln får ett garnnystan och håller i änden av garnet
och kastar sedan garnnystanet till en annan person i cirkeln, när man gör detta ska man säga något om
ens identitet (kvinna, pappa, muslim ... ). Nästa person som tar emot garnnystanet gör samma sak.
Garnnystanet kan komma tillbaka till en person mer än en gång, men man måste säga något nytt varje
gång man kastar garnet.
Övningen fortsätter tills garnnystanet är slut och deltagarna sitter/står med ett spindelnät. I den här
övningen får deltagarna lära sig lite mer om varandra och det nät som skapas av garnet visualiserar det
faktum att vi alla har olika identiteter både mellan oss men också inom oss själva som kan vara ganska
komplexa precis som ett spindelnät.
REFLEKTION

Våra olika identiteter har olika behov och precis som en lök innehåller vår identitet olika lager.
Du kan rita en lök på en whiteboard/blädderblock för att visualisera. Detta är viktigt att ha i åtanke
under utbildningen att även om vi pratar om olika grupper av människor att inkludera i vår
organisation, så hör många av dem till många grupper samtidigt och kanske inte ens identifierar sig
inom en speciell kategori.
Har du någon kategori i din identitet som du sällan eller aldrig identifierar dig själv med men andra
gör?
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Workshop scenario
FÖRENINGSLOKAL DESIGN

Block 1: Introduktion | Session 3

TID

45 min

MATERIAL SOM BEHÖVS

Pennor och papper
Utskrivna kopior av profiler (en
djurprofil per deltagare/lag)

LÄRANDEMÅL

Att deltagarna blir medvetna om
människors olika behov och
utmaningarna med inkludering

INSTRUKTIONER

Förklara för gruppen att de nu är medborgare i Vrålby. För att fira sitt samhälle har de blivit ombedda
att utforma en föreningslokal för medborgarna i Vrålby. Varje deltagare får en profil av ett djur. De ska
inte känna till de andra djurprofilerna i detta skede. De måste ta hänsyn till deras djurs behov när de
utformar sin föreningslokal.
Deltagarna har tio minuter på sig att individuellt (eller i grupper med samma djur för större grupper)
utforma en föreningslokal som passar deras djurs behov. Ge pennor och papper så att deltagarna kan
rita sin föreningslokal. De kan vara så kreativa som de vill.
Be deltagarna skapa grupper om 4 till 6 personer. Det måste finnas minst två typer av djur per grupp.
Be deltagarna jämföra sina lokaler för att reflektera över om respektive design skulle passa deras djur
eller inte. Låt de sedan tillsammans komma överens om en gemensam design som fungerar för alladjur i
gruppen. Tillåt 10 minuter för detta steg.
För samman alla deltagarna igen. Varje liten grupp presenterar sedan sin reviderade föreningslokal,
inklusive detaljer om dess funktioner. När de olika designerna presenteras, be övriga deltagare att
tänka på om deras djur skulle kunna använda de föreningslokaler som presenteras. Efter att varje lokal
har presenterats, be deltagarna att ange för varje design om deras djur kan använda lokalen, med ett
enkelt ”Ja” eller ”nej” svar.
REFLEKTION

Vad tyckte du om övningen att designa en föreningslokal?
Vad hände när du var tvungen att gå med i en annan grupp?
Var du tvungen att kompromissa?
Kunde ni designa en föreningslokal som fungerade för alla?
Hur bestämde ni er för vilka behov som uppfylldes?
Var det något som var lätt eller svårt att bestämma?
Vad förändrades i din design när du arbetade i en större grupp och varför?
Vad skulle hända i verkligheten om det fanns något som gjorde en byggnad oåtkomlig för dig
(till exempel trappor eller buller)?
Precis som djuren i denna aktivitet har varje människa tillgänglighetsbehov, men de flesta behoven
är inte synliga. Vad kan vi göra för att säkerställa att människors behov tillgodoses?
Vad tror du händer när människors behov inte uppfylls?
Varför tror du att vissa människors behov inte tillgodoses?
Vad kan vi göra för att se till att alla som vill delta kan göra det?
Det finns inget rätt sätt att arbeta för inkludering - inget standardrecept och ingen "one-size-fitsall" -lösning. För att lyckas måste inkluderingsprocessen anpassas för att passa individens behov.
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An individual has not started
living until he can rise above
the narrow confines of his
individualistic concerns to the
broader concerns of all
humanity.
MARTIN LUTHER KING JR

Workshop scenario
ETT STEG FRAM
Block 1: Introduktion | Session 4

TID

45 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Rollkort
Lista med påståenden

LÄRANDEMÅL

Att medvetandegöra de privilegier och
ogynnsamma omständigheter som
människor och grupper kan ha baserat på
hur de kategoriseras och får olika
förutsättningar i livet

INSTRUKTIONER

Dela ut rollkorten till deltagarna och be alla läsa tyst vad som står på deras kort. Tydliggör för
deltagarna att de inte får visa eller berätta för varandra om sina kort. Be alla tänka ett ögonblick på sin
roll: Hur lever de? Vad är deras rolls bakgrund? Vad gör de under dagen? På kvällarna? Vad drömmer
de om? Be sedan gruppen att tyst placera sig i en linje i rummet bredvid varandra.
Berätta för deltagarna att du kommer att läsa upp ett antal påståenden. När ett påstående stämmer
för den roll de fick, måste de ta ett steg framåt, annars måste de stanna kvar. Läs långsamt upp
påståenden en i taget med en paus däremellan. När alla påståenden har lästs upp är det viktigt för
deltagarna att stanna kvar på platsen där de är. Be dem berätta för varandra om deras roller. Låt dem
diskutera med personen som hamnade närmast dem - de kan utforska varför de kan ha hamnat i en
liknande position.
I en grupp är det viktigt att låta deltagarna reflektera över hur de relaterade till rollen. Rollkorten
innehåller endast en liten del av varje persons identitet. Om det inte anges vad personens etnicitet,
sexuella läggning, funktionella förmåga eller kön är, vilka tolkningar inkluderar vi? Hur tolkades
påståendet när informationen på kortet inte var tillräcklig? Vad fick en att ge sin roll dessa egenskaper?

REFLEKTION

Var något påstående oklart eller svårt att avgöra? Varför?
Hur kändes det att ta ett steg framåt? Hur kändes det att INTE ta ett steg framåt? Vad hände när
du hamnade långt efter eller långt fram? Vad ser du?
Vad betyder det i människans vardag att vara någon som hamnar långt fram? Vad är fördelarna?
Hur påverkar det samhället att vissa människor har fördelar framför andra?
Hur kan du gå vidare när du har fått kunskap om de fördelar och nackdelar du får från samhället?
Vad kan man göra för att motverka dessa orättvisor?
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A lot of different flowers
make a bouquet.
ISLAMIC PROVERB

Workshop scenario
MAKTBLOMMAN
Block 1: Introduktion | Session 5

TID

60 min

MATERIAL SOM BEHÖVS

Vita papper och pennor
Whiteboard/blädderblock
Förberett blädderblad eller papper
med listan med situationer som kan
leda till färre möjligheter

LÄRANDEMÅL

Få deltagarna att reflektera över
sin identitet och begreppet
intersektionalitet och hur olika
roller är relaterade till makt och
möjligheter.

INSTRUKTIONER

Deltagarna får papper och pennor. Först måste de rita en pyramid och skriva ner de grupper de tillhör,
de större grupperna skrivs på botten av pyramiden och de mindre grupperna mot toppen. Försök att
inte ge dem vägledning om vad dessa grupper kan vara, så att de får friheten att skriva vad som är
viktigt för dem. Ge inte exempel i detta skede, försök att klargöra alla frågor genom att de ska ange:
grupper de känner att de tillhör, relaterade till allt som har med deras självidentitet att göra. En del av
syftet med denna övning är mångfalden i de olika grupperna. som deltagarna kommer att identifiera
sig med (vissa kan innehålla kön, andra inte, vissa kan inkludera deras nationalitet och andra kanske
inte).
Låt sedan deltagarna parvis diskutera vad de skrev. Och först därefter, reflektera med gruppen:
"Finns det något centralt tema för grupperna?" "Har alla skrivit liknande saker?" "Vilken av dessa
grupper valde du? Och vilken av dessa grupper valde dig?" "Vilka grupper är viktiga för att definiera
vem du är?" "Ser du några relationer mellan grupperna?"
I den andra övningen ber du deltagarna att rita en cirkel i mitten och 7 cirklar runt den som en blomma,
visa ett exempel på en whiteboard/blädderblock. Mittcirkeln representerar dem som en individ och de
yttre cirklarna de olika sociala grupperna som de är en del av. Dessa grupper måste nu inkludera: kön,
etnicitet, sexuell läggning, religion, funktionsvariation, klass, ålder. Deltagarna ombeds att antingen
skriva på papperet eller bara tänka på sina egna tillhörigheter i varje cirkel.
REFLEKTION

Är det ett privilegium eller ogynnsamt att tillhöra dessa grupper (t.ex. män/kvinnor) och varför?
Får de olika grupperna fler eller färre möjligheter i ditt land/samhälle?
Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som belyser hur relationer av överlägsenhet och
underordning skapas och upprätthålls i interaktionen mellan bl.a. ras/etnicitet, kön, klass, ålder,
sexualitet, religion, etc. Hur synliggjorde denna övning hur olika maktstrukturer samverkar?

FORTSÄTTER
PÅ NÄSTA
SIDA
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Fortsätt sedan diskussionen genom att inkludera följande saker:
Din/din familjs ekonomiska inkomst
Kvaliteten på ditt hem
Utbildningsnivå
Ditt självförtroende
Din fysiska och mentala hälsa
Dina framtidsutsikter
Ditt nätverk
Din allmänna känsla av lycka
På vilka sätt (om någon) skulle du säga att din ”position i livet” är starkare jämfört med dina vänner?
På vilka sätt (om någon) skulle du säga att din position är svagare?
Om du eller dina vänner möter specifika hinder eller motgångar, skulle du säga att det här är
sällsynta incidenter eller något som måste hanteras varje dag?
Skulle du säga att detta kvalificerar dig (eller dem) att anses ha "färre möjligheter" på något sätt?
Varför eller varför inte?
Presentera Europeiska kommissionens lista med situationer som kan leda till färre möjligheter antingen
på ett blädderblock, papper eller som utklippta definitioner och situationer för deltagarna att matcha.
Gå igenom de olika situationerna så att deltagarna har dessa i åtanke för nästa del.
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BLOCK 2

LÄRANDE
LOOP

Workshop scenario
BEHOVSANALYS
Block 2: Lärande loop | Session 1

TID

30 min

MATERIAL SOM BEHÖVS

Förberett blädderblad med "Tidigare
framgångar och misslyckanden"
Post-its

LÄRANDEMÅL

För deltagarna att lära sig om hur
situationen ser ut nu i organisationen när
det gäller att inkludera olika målgrupper

INSTRUKTIONER

Förbered ett blädderblock med rubriken: ”Tidigare framgångar och misslyckanden” och dela
blädderbladet i två kolumner: en för framgångar och en för misslyckanden. Låt deltagarna tänka på
tidigare framgångar och misslyckanden, vad som har varit inkluderande och vad som har varit
exkluderande i tidigare aktiviteter. Be dem skriva ner på post-its och klistra dem på blädderbladet.
Sammanfatta de olika punkter som har angetts på post-its
Kartläggning
Dela upp deltagarna i två grupper, be den första gruppen att kartlägga de olika ungdomsgrupperna
som ingår i organisationsaktiviteterna och i vilken procentandel varje grupp representeras. Be den
andra gruppen att titta på statistik hur många olika grupper som finns i staden/samhället där
organisationen verkar. Ge gruppen 20 minuter för kartläggningen. Samla båda deltagargrupperna och
låt dem jämföra procentsatserna för att se vilka grupper i samhället de inte inkluderar för tillfället.
REFLEKTION

Gör vår organisation ett medvetet försök att attrahera och nå ut till olika målgrupper? Hur? Varför
inte?
Vad gör vi för att få unga människor med färre möjligheter att delta?
Minimerar vår organisation hinder för olika målgrupper att delta? Hur? Varför inte?
På vilket sätt svarar vi på olika ungdomars behov?
Behövs extra ansträngningar för att säkerställa lika möjligheter för alla?
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We need to give each other the
space to grow, to be ourselves, to
exercise our diversity.
We need to give each other space
so that we may both give and
receive such beautiful things as
ideas, openness, dignity, joy,
healing, and inclusion.
MAX DE PREE

Workshop scenario
MÅLGRUPP

Block 2: Lärande loop | Session 2

TID

30 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Blädderblad
Persona mall

LÄRANDEMÅL

För deltagarna att ha en tydlig bild av
målgruppen och deras behov

INSTRUKTIONER

Baserat på behovsanalysen bör deltagarna fokusera på en målgrupp som de vill inkludera mer i
organisationen. De bör definiera målgruppen genom att svara på följande frågor:
Vad kallar ni den här gruppen?
Kan ni rita dem? Eller ta en bild som representerar dem?
Vilka är deras behov?
Vad erbjuder ni dem?
Hur många finns det?
Hur många av dem kommer ni att nå?
Hur ofta kommer ni att interagera?
Vad får ni tillbaka?
Hur kan er relation växa?
När målgruppen är definierad, ta fram den förberedda personamallen på A3 eller blädderblock och be
deltagarna fylla i personan för att få en person att tänka på när de går till nästa del.
REFLEKTION

Vad tyckte du om den här övningen?
På vilka sätt tror du att du har presenterat en korrekt person av målgruppen? På vilka sätt har du
inte det?
Vad är mer viktigt att veta om målgruppen och personan?
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BLOCK 3

IDÉSTORM

Workshop scenario
THE SOCIAL INCLUSION GAME

Block 3: Idéstorm| Session 1

TID

60 min

MATERIAL SOM BEHÖVS

The Game for Social Inclusion
Spelregler
Blädderblad

LÄRANDEMÅL

Att medvetandegöra bästa praxis för
social inkludering och lägga grunden för
idéfasen

INSTRUKTIONER

Deltagarna spelar antingen individuellt eller i lag beroende på antalet deltagare. För större grupper kan
fler spel skrivas ut. Läs spelreglerna för deltagarna och efter att ha spelat, samla hela gruppen och
fråga vilka bra åtgärder de redan implementerar och vilka de kan börja med - skriv ner på ett
blädderblock för att använda i nästa del av utbildningen.

REFLEKTION

Vad tyckte du om spelet?
Vilka åtgärder lärde du dig för att arbeta med att inkludera olika målgrupper?
Vilka topp tre bästa åtgärder vill du implementera i din organisation?
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Workshop scenario
WORLD CAFÉ
Block 3: Idéstorm| Session 2

TID

45 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Blädderblad
Pennor

LÄRANDEMÅL

Att ha olika idéer om hur man kan
förbättra inkluderingen i organisationen

INSTRUKTIONER

Lägg blädderblad på olika bord/sätt upp på väggar med ”Hur kan vi ...” frågor såsom:
Hur kan vi engagera (persona) i våra aktiviteter?
Hur kan vi bygga en pålitlig relation med (persona)?
Hur kan vi nå ut till (persona)?
Hur kan vi främja aktivt deltagande?
Hur kan vi vara mer inkluderande?
Hur kan vi förbättra informationen?
Hur kan vi förbättra tillgängligheten?
Hur kan vi bidra till inkludering?
Be deltagarna att gå runt i sin egen takt och skriva ner sina idéer och diskutera med de som befinner
sig vid samma blädderblock. När tiden är ute, dela upp deltagarna så att varje blädderblad har en
person eller grupp utsedd till sig och be deltagarna att sammanfatta idéerna från blädderbladen och
presentera dem kort för gruppen.
REFLEKTION

Vilka insikter fick du genom att göra den här övningen?
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The process of fostering
inclusion is incremental.
It requires time and
unwavering commitment.
JIM YONG KIM

BLOCK 4

VÄGEN
FRAMÅT

Workshop scenario
INKLUDERINGSSTRATEGI
Block 4: Vägen framåt | Session 1

TID

1h 30 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Inkluderingsstrategi canvas mall

LÄRANDEMÅL

Att ha en färdig
inkluderingsstrategi för
organisationen

INSTRUKTIONER

En strategi ska svara på frågorna: Var är vi nu? Vart vill vi? Hur kommer vi dit?
För att organisationen ska kunna svara på dessa frågor när det gäller strategin för social inkludering
har vi skapat ett enkelt verktyg att använda: Inkluderingsstragi canvas. Baserat på tidigare övningar
som målgrupp, persona och world café kan du redan fylla i många saker i canvasen. Det viktiga med en
strategi är att ha en gemensam förståelse och engagemang när det gäller social inkludering. För att
vara ännu mer specifik än mallen kan du också lägga till olika åtgärder i olika riktningar, till exempel:
Kontakta nya målgrupper
Förbättra tillgängligheten
Förbättra informationen
Öka synligheten
Främja aktivt deltagande
Diversifiera personal och/eller volontärbas
Påverkansarbete eller lobbying
Var mer inkluderande
Bidra till inkludering
Det kan vara bra att inkludera i strategin hur man arbetar med de fyra nedanstående faserna:
1. Analysfasen
2. Planeringsfasen
3. Genomförandefasen
4. Utvärderingsfasen

I en framtida utvärderingssession kan du gå igenom analys- och planeringsfasen för att förbättra
ytterligare i nästa implementeringsfas.
REFLEKTION

Hur kändes det att fylla i inkluderingsstrategicanvasen? Vad var lätt och vad var svårt?
Hur kan du använda inkluderingsstrategicanvasen i organisationen?
Håller alla med och förbinder sig till det ni har kommit fram till i strategin?
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Workshop scenario
HANDLINGSPLAN
Block 4: Vägen framåt | Session 2

TID

45 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Whiteboard/blädderblock
Handlingsplan mall
Pennor

LÄRANDEMÅL

Att lära sig vad som behövs göras
för att uppfylla inkluderingsstrategin
och ha en tydlig plan för att göra det.

INSTRUKTIONER

Titta på strategin för inkludering som ni har skapat i föregående övning och identifiera potentiella
åtgärdsområden, prioritera vad som behöver göras, definiera SMARTa-mål och önskade resultat.
Skriv på en whiteboard/blädderblock alla specifika uppgifter som behöver göras för att uppnå
strategin. Fyll i handlingsplanmallen och för varje uppgift, fråga gruppen på vilket sätt uppgiften ska
genomföras, vilka resurser som behövs, vem som behöver kontaktas och när uppgiften måste vara klar
(deadline). Ange sedan vem som är ansvarig för uppgiften.
Planera ett uppföljningsmöte där ni kommer att följa utvecklingen av de olika uppgifterna. Efter
implementeringen av inkluderingsstrategin är det viktigt att utvärdera hur det gick så se till att ha
baslinjen klar med var du är nu och jämför sedan den när du har implementerat stegen i strategin för
att sätta nya mål och utveckla en ny handlingsplan.
REFLEKTION

Hur nöjda är ni med handlingsplanen?
Har ni planerat ett uppföljningsmöte och vet alla vad de ska göra fram till dess?
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You have a
responsibility to make
inclusion a daily
thought, so we can get
rid of the word
'inclusion'.
THEODORE MELFI

BLOCK 5

UTVÄRDERING

Workshop scenario
UTVÄRDERING
Block 5: Utvärdering| Session 1

TID

15 min

MATERIAL SOM BEHÖVS
Blädderblad med förväntningar
och önskningar
Förberett blädderblad med en
presentbox och titeln "Jag fick..."

LÄRANDEMÅL

Att lära sig vad utbildningen
lyckades bra med och vad som
fortfarande kan förbättras

INSTRUKTIONER

Sätt upp blädderbladet med drömbubblan med förväntningar och önskningar från början av
utbildningen. Bredvid sätter du upp ett annat blädderblad med en presentboc på och titeln "Jag fick ...".
Be deltagarna titta på sina post-its på det första blädderbladet och fråga om de känner att deras
förväntningar och önskemål har uppfyllts. Om de tycker att de har uppfyllts tar de post-it-lappen och
placerar den på det andra blädderblocket med presentförpackningen. Om de känner att deras
förväntningar eller önskemål inte uppfylls kan de bara lämna post-it-lappen där den är. När alla är klara,
gå igenom post-its som fortfarande finns i drömbubblan och be gruppen ge förslag på för varje post-it
vad som kunde ha gjorts för att post-it-lappen skulle kunna uppfyllas?
Be någon att dokumentera svaren eftersom det är idéer för att förbättra utbildningen till nästa gång.
Gå sedan igenom och presentera de post-its som uppfylldes på det andra blädderbladet. Avsluta
utvärderingen med en runda i cirkeln där alla får möjlighet att uttrycka sina tankar om utbildningen. För
att få mer konkret information kan ett utvärderingsdokument eller ett onlineformulär också inkluderas.
REFLEKTION

Som ledare på utbildningen - säg några slutgiltiga ord kring hur du har upplevt utbildningen,
diskussionerna och resultaten.
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10
RESURSER/

REFERENSER
, Nesta, retrieved

1. Development Impact & You - Practical tools to trigger & support social innovation

from https://diytoolkit.org/tools/

2. Erasmus+ Inclusion and Diversity Strategy– in the field of Youth, European Commission, 2014
retrieved from https://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/inclusion-diversitystrategy_en.pdf
3. ID Booklet, Salto Youth Resource center, retrieved from https://www.salto-youth.net/downloads/417-1050/IDbooklet.pdf
4. Inclusion A to Z, Salto Youth Resource center, retrieved from https://www.saltoyouth.net/downloads/4-17-3141/InclusionAtoZ.pdf
5. Inclusion by design, Salto Youth Resource center, retrieved from https://www.saltoyouth.net/downloads/4-17-1674/InclusionByDesign.pdf
6. Social Inclusion T-Kit, Council of Europe, retrieved from https://pjp-eu.coe.int/en/web/youthpartnership/t-kit-8-social-inclusion
7. Opening the Doors, YAPA and the Access Project Reference Group for the Nepean Better Futures
Strategy, retrieved from
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/youthaction/pages/190/attachments/original/1449108844/
opening_doors.pdf?1449108844
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BILAGOR

Åsna

es etni naK
)aregivan( marf gis at naK
attih
tta attäl rä mos nemmyrtu revöheB
nedantsyt rakslÄ
emräv rakslÄ
nemmyrtu åms rakslÄ

Uggla

ammis etni naK
aliv/restalpttis revöheB
dujl arög tta rakslÄ
terkröm rakslÄ
nemmyrtu agöh rakslÄ

ammis etni naK
med rednu ratarp mos rujd aröh etni naK
restalp amrav åp ob revöheB
sujlsgad rakslÄ
retsnöf hco kat i tgöh dem restalp rakslÄ
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Bläckfisk

nettav röfnatu arav etni naK
aliv / restalpttis revöheB
restalp atsyt revöheB
terkröm rakslÄ
ammis naK

Pingvin

roppart adnävna etni naK
ardna dem arav revöheB
restalp allak åp arav revöheB
nettav i arav hco ammis tta rakslÄ
sujlsgad rakslÄ

Leopard

gnirdnäröf aretnah etni naK
masne arav tta röf emmyrtu revöheB
rekröm rakslÄ
i gis arör tta emmyrtu tekcym rakslÄ
roppart hco arttälk tta rakslÄ

Giraff

Bilaga 1

FÖRENINGSLOKAL DESIGN

Djurprofiler

Bilaga 2
ETT STEG FRAM
Rollkort
Du är en judisk kille. Du har ett hemligt förhållande
med en kille i din klass.

Du är en 16-årig flicka och din far har plats i
kommunfullmäktige. Du har dyslexi. Du har tre
syskon och din familj har en barnflicka.

Du är en kille som bor i en storstadsförort. Din
mamma arbetar som städare, din pappa är
arbetslös.
Du lever som en gömd flykting. Du bor med
din familj i ett rum i en lägenhet

Du är en kille som har flytt med din familj från
Irak. Du går i nionde klass och drömmer om att
bli läkare.

Du har en ensamstående förälder och bor i
stadens centrum. Du är volontär vid Röda
Korset.
Du är en tjugoårig svensk flicka.
Du arbetar på ett kontor och sitter i rullstol ..
Du är ordförande för en politisk
ungdomsorganisation. Dina föräldrar
emigrerade från Chile på 70-talet.

Du är en 25-årig kvinna. Du studerar vid
universitetet och har bott i
detta land i fem år.

Du föddes i en tjejkropp men har visst sedan
dagis att du verkligen är en
kille. Dina föräldrar är lärare.

Du är en muslimsk tjej. Du bor med dina
föräldrar som är djupt religiösa. Du studerar
samhällsvetenskapsprogrammet i
gymnasieskolanl.

Du är en heterosexuell kille som dansar balett
på fritiden. Du växte upp i ett litet samhälle i
Sverige.

Du är en sjuttonårig flicka som inte har
avslutat grundskolan. Du arbetar i en
snabbmatsrestaurang.
Du är en femtonårig tjej. Du bor hemma med
dina föräldrar i en by på landsbygden. Du är
adopterad.
Du är dotter till en sjuksköterska och studerar
ekonomi. Du spelar innebandy på din fritid.
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Du är sjutton år gammal, du går på barn- och
fritidsprogrammeti gymnasiet och har nyligen
blivit förälder.
Du är dotter till en amerikansk ambassadör. Du
är kristen och går i en skola för synskadade

Du är en invandrare från Kenya, dina föräldrar
är skilda.
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Bilaga 3
ETT STEG FRAM
Påståenden
Mina helgdagar har en röd dag i kalendern.
Ingen har aggressivt frågat mig om jag var pojke eller flicka.
Ingen har förklarat mitt humör med att jag menstruerar.
Jag är inte rädd för att stoppas av polisen.
Jag kan köpa hudfärgade plåster som liknar min hudfärg.
Jag har aldrig kallats något nedlåtande som hänvisar till min hudfärg eller
vilken del av världen jag kommer ifrån.
Jag gick in i den här byggnaden och rummet utan att tänka på trösklar
och trappor.
Jag kan gå hand i hand i stan med någon jag dejtar utan att få konstiga
blickar.
Varje dag kan jag läsa tidningen om framgångsrika människor med
samma etniska bakgrund som jag har.
Jag behöver inte leta efter rabatter när jag handlar mat.
Jag bor i ett område med relativt låg arbetslöshet.
Jag har aldrig behövt oroa mig för att komma ut med min sexuella
läggning.
Jag är inte på min vakt när jag går förbi en grupp män sent på kvällen.
Jag reser vart jag vill utan att behöva ta reda på det i förväg om det finns
några hinder för flyg, tåg eller buss.
Jag behöver inte oroa mig för att bli sexuellt trakasserad i skolan
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Bilaga 4
MAKTBLOMMAN
Situationer med färre möjligheter
(dvs. deltagare med speciella behov): unga människor med
mentala (intellektuella, kognitiva, lärande), fysiska, sensoriska eller andra
funktionshinder etc.
Funktionsnedsättning:

ungdomar med kroniska hälsoproblem, allvarliga sjukdomar eller
psykiatriska tillstånd etc.
Hälsoproblem:

ungdomar med inlärningssvårigheter, avbruten skolgång,
lägre kvalificerade personer, unga med dåliga skolprestationer etc.
Utbildningssvårigheter:

invandrare, flyktingar eller ungdomar med utländska
föräldrar, invandrare- eller flyktingfamiljer, ungdomar som tillhör en nationell eller
etnisk minoritet, ungdomar med språklig anpassning och kulturella
inkluderingsproblem etc.
Kulturella

skillnader:

ungdomar med låg levnadsstandard, låg inkomst, beroende
av det sociala välfärdssystemet, ungdomar i långtidsarbetslöshet eller fattigdom,
ungdomar som är hemlösa, har skuld eller har ekonomiska problem etc.
Ekonomiska hinder:

ungdomar som utsätts för diskriminering på grund av kön, ålder,
etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionshinder ... Ungdomar med begränsad
social kompetens, antisocialt eller högriskbeteende, ungdomar i en osäker
situation, (tidigare) brottslingar, (ex-) drog- eller alkoholmissbrukare, unga och /
eller ensamstående föräldrar, föräldralösa, etc.
Sociala hinder:

ungdomar från avlägsna eller landsbygdsområden,
ungdomar som bor på små öar eller i perifera områden, ungdomar från urbana
problemzoner, ungdomar från mindre betjänade områden (begränsad
kollektivtrafik, dåliga faciliteter) etc.
Geografiska

hinder:

(Europeiska kommissionen)
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Bilaga 5
MÅLGRUPP
Persona mall
Rita en bild av personen

NAMN:
ÅLDER:
KÖN:
FAMILJ:
BOENDESITUATION:
SKOLA/ARBETE:
INTRESSEN:

VEM ÄR JAG I KONTAKT MED( MÄNNISKOR, ORGANISATIONER)

Drömmar

Personlighet

3 ANLEDNINGAR
FÖR MIG ATT
ENGAGERA MIG I ER
ORGANISATION
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Färdigheter

3 ANLEDNINGAR
FÖR MIG ATT
INTE ENGAGERA
MIG I ER
ORGANISATION
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Bilaga 6
BÄST PRAXIS
Checklista

BÄSTA PRAXIS FÖR SOCIAL INKLUDERING

CHECKLISTA

KULTURELLA SITUATIONER

Vår organisation använder en tolk.
Allt vårt material finns på de olika språk som
oftast används i vårt samhälle.

Vi jämför fakta om vårt samhälles etniska
profil med de människor vi fokuserar vårt
arbete på.

Vi använder ett tydligt och enkelt språk för
att beskriva våra program och aktiviteter.

Vår organisation är lyhörd för de specifika
behoven, frågorna och erfarenheterna som
unga
människor
med
etnisk
minoritetsbakgrund har.

Vår personal och volontärer adresserar
rasistiska kommentarer och beteenden och
använder inkluderande språk.

Vi främjar ett budskap om säkerhet och
respekt mot människor med alla etniska och
kulturella bakgrunder.

Vår organisation har ett skriftligt åtagande
mot antirasism, jämlikhet, inkludering och
interkulturalism.

Vår organisation tar hänsyn till olika religiösa
behov.

Våra anställda och volontärer får utbildning
om interkulturalism, kulturell medvetenhet,
angripande av rasism och om de frågor som
unga
människor
med
etnisk
minoritetsbakgrund möter.
Vi har kunskap om och kommunicerar aktivt
med organisationer som har en god
förståelse för etniska minoritetsgruppers
behov och frågor.

Exempel i våra övningar innehåller namn och
kulturfenomen från olika kulturer.
Vi använder visuella bilder i våra
publikationer och i vår lokal som återspeglar
den etniska mångfalden i vårt samhälle och
proaktivt bjuder in människor från alla
etniska grupper i området att gå med.
Vi har anställda och volontärer som kommer
från olika etniska bakgrunder.

Vi konsulterar ungdomar (inklusive de som
inte ingår i vår organisation) och deras
föräldrar om de specifika behoven och
frågorna för ungdomar från etniska
minoriteter i samband när det gäller tillgång
till och deltagande i ungdomsarbete.
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BÄSTA PRAXIS FÖR SOCIAL INKLUDERING

CHECKLISTA

HBTQI+ SITUATIONER

Vi har en jämslikhetsspolitik som specifikt
namnger unga HBTQI + -personer.

Vår personal och volontärer utmanar aktivt
anti-HBTQI + attityder och kommentarer.

Vårt reklammaterial anger att HBTQI + personer är välkomna i vår organisation.

Vår personal och volontärer pratar med en
ung person som överväger att "komma ut"
på ett inkluderande och respektfullt sätt.

Vi har policys och rutiner för att hantera
homofobi/transfobi,
mobbning
och
trakasserier.
Vi har en hänvisningslista över tjänster för
unga HBTQI + -personer och deras familjer.
Vi visar information om HBTQI + ungdoms
stödtjänster.
Vi visar HBTQI + medvetenhetsaffischer.
Vi konsulterar unga HBTQI + -personer och
involverar dem aktivt i beslutsfattandet och
i utvecklingen av vår organisation.

Våra anställda och volontärer använder
inkluderande språk när de pratar med
ungdomar om relationer och sexualitet.
Vi utbildar vår personal och volontärer om
frågor för unga HBTQI + -personer.
Vi tillhandahåller ungdomar
utbildning om HBTQI + -frågor.

informell

Vår personal och volontärer får utbildning i
att arbeta med unga HBTQI + -personer.

Vi konsulterar unga HBTQI + personer,
föräldrar och organisationer om de specifika
behoven och frågorna för unga HBTQI +
personer i samband med tillgång till och
deltagande i ungdomsarbete.
Vi samarbetar med HBTQI + -organisationer
för att säkerställa hög kvalitet i vårt arbete.
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BÄST PRAXIS FÖR SOCIAL INKLUDERING

CHECKLISTA

PSYKISK HÄLA SITUATIONER

Vår personal och volontärer marknadsför
positivt budskap om att söka hjälp för
psykiska problem.
Vår personal och volontärer talar öppet om
psykiska frågor och problem.
Vi har reklammaterial för god mental hälsa
tillgängligt och som visas i vår organisation.
Vi utbildar vår personal och volontärer om de
tidiga varningssignalerna för psykisk
sjukdom.
Vi utbildar vår personal och volontärer i
mental hälsofrämjande.
Vår personal och volontärer får stöd och
handledning
(t.ex.
grupphandledning,
individuell handledning etc.).
Vi utbildar oss om och är flexibla för att
tillgodose behoven hos unga människor med
psykiska problem. Vi gör detta för att se till
att målgruppen uppskattar vårt arbete.

Vi söker tips och råd från externa aktörer
som har god kunskap och erfarenhet av att
arbeta med psykiska problem för att se till
att vårt arbete är så bra som möjligt.
Vi har en rutin när vi råder ungdomar att
söka professionell hjälp.
Vi har utvecklat en förståelse för
remissprocessen till sjuk- och hälsovården.
Vi har identifierat lokala psykiatriska tjänster
och etablerat en relation med dem.
Vi uppger att vi har ett officiellt program för
mental hälsa i vårt marknadsföringsmaterial
och när vi kommunicerar med skolor etc.
Vi har ett officiellt program för främjande av
psykisk hälsa på plats i organisationen.
Vi har en officiell policy för psykisk hälsa.

Vi konsulterar ungdomar om hur psykiska
problem kan påverka deras engagemang i
ungdomsaktiviteter
och
hur
ungdomsaktiviteter kan stödja ungdomar
med psykiska problem. Detta kan ge oss sätt
att förbättra vårt arbete.
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BÄST PRAXIS FÖR SOCIAL INKLUDERING

CHECKLISTA

SOCIO-EKONOMISKA SITUATIONER

Vi samarbetar med andra organisationer till
förmån
för
personer
med
låg
socioekonomisk status. Vi kan till exempel
samarbeta med en annan organisation, så
medlemmar får tillgång till båda tjänsterna
om de betalar för medlemskap i en av dem.
Vi samarbetar med kommersiella aktörer
för att förbättra vår service för personer
med låg inkomst. Vi kan till exempel
samarbeta med en biograf för att ha en
gratis filmkväll eller låna sportartiklar till
våra aktiviteter så att våra deltagare inte
behöver köpa förnödenheter själva.
Vi har sponsorer så att vi kan få gratis saker
till våra deltagare. Till exempel kan en
stormarknad sponsra oss med gratis kaffe
och kakor.
Vi fokuserar våra insatser mot områden
med låg socioekonomisk status för att göra
det lättare för dem att hitta vår
organisation.
Vi lär oss vilka områden som har låg
socioekonomisk status, så vi vet var vi kan
hitta den målgruppen.
Vi tillhandahåller vårt reklammaterial till
aktörer som arbetar med människor med
låg socioekonomisk status för att öka deras
medvetenhet om vår organisation.
I våra annonser anges att deltagare i våra
aktiviteter får gratis bussbiljetter till och
från vår plats.

Vi har gratis aktiviteter som vi annonserar
om.
Vi söker tips och råd från externa aktörer
som har god kunskap och erfarenhet av att
arbeta med socio-ekonomiska problem för
att se till att vårt arbete är så bra som
möjligt.
Vår organisation kan betala en del av
kostnaden för aktiviteter som kostar pengar,
för dem som inte själva kan betala hela
kostnaden.
Vi har tydlig information om vilka kostnader
som ingår i våra aktiviteter, exakt hur mycket
de är och vilka saker som är kostnadsfria i
vår organisation.
Vi har allt nödvändigt material för våra
aktiviteter och specialutrustning att låna ut
(t.ex. pennor, papper eller datorer för
inomhusaktiviteter och tält, sovsäckar och
ryggsäckar för utomhusaktiviteter).
Om ett obligatoriskt bidrag krävs från
deltagarna ser vi till att det kan justeras så
att det inte kostar något för dem i svåra
socioekonomiska situationer (t.ex. istället för
att bidra genom att köpa kaffe till
organisationen kan en deltagare diska).
Vi gör obligatoriska möten tillgängliga online
så att ungdomar kan delta även om de inte
kan komma till möteslokalen.

Våra flygblad säger att vi erbjuder gratis
mat till deltagare i våra aktiviteter.
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BÄST PRAXIS FÖR SOCIAL INKLUDERING

CHECKLISTA

FUNKTIONSVARIATIONSSITUATIONER

Alla dörröppningar är minst 80 cm breda.
Det finns toaletter som är anpassade för
rullstolar.
Armaturer och tillbehör som dörrhandtag,
dörrklockor, broschyrer och reklammaterial är i
rätt höjd för rullstolsanvändare, dvs. 90-100
cm.
Vår lokal använder kontrasterande färger
mellan dess väggar och dörrar, dörrar och
dörrhandtag och mellan dess väggar och golv.
Vår lokal är fri från faror som blockerar vägar
(som en synskadad person kan snubbla på),
som cyklar, skolväskor, broschyrställ och
krukväxter.
Våra reklamblad använder text och bakgrund
som kontrasterar varandra i färg och
använder ett vanligt typsnitt som Arial.
Teckenstorleken är tillräckligt stor för att
tillgodose behoven hos personer med nedsatt
syn (14 punkter rekommenderas).
Det
finns
utsedda
"tillgängliga
parkeringsplatser" som ligger nära ingången
till vår lokal.

Våra flygblad anger tydligt vilken typ av
hjälp vi har för personer med olika
funktionsvariationer, t.ex. rullstolsanpassad.
Avbildningarna av människor vi använder i
vårt reklammaterial innehåller unga
människor med olika funktionsvariationer.
Vi tillhandahåller vårt reklammaterial till (och
arbetar i partnerskap med) organisationer
som arbetar med människor med olika
funktionsvariationer.
Vi utbildar vår personal och frivilliga i hur
man kommunicerar på ett respektfullt sätt
med till exempel personer med nedsatt
rörlighet eller personer som är döva eller
hörselskadade.
Vi har ett skriftligt åtagande om jämlikhet
och inkludering som specifikt inkluderar
människor med olika funktionsvariationer.
Vi utbildar vår personal och våra volontärer i
grundläggande medvetenhet om olika
funktionsvariationer.

Människor kan släppas av och hämtas nära
ingången till vår lokal.
Vi har gjort särskilda transportarrangemang
för personer som har svårt att komma till vår
lokal.
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ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR ATT
FÖRBÄTTRA

ENGAGEMANG & SOCIAL INKLUDERING
GENERELLA HINDER

GENERELLA MOTIVERANDE

TÄNK PÅ HUR DU KAN MINIMERA DEM

Ungdomsaktiviteter ses inte som något coolt
Brist på uppmuntran och stöd
Tycker inte om att bli tillsagd
Rädsla för att bli diskriminerad
Brist på självkänsla, självförtroende
Ointressanta aktiviteter
Brist på tid eller energi
Brist på pengar
Mobilitetsproblem
Brist på information
Brist på tillstånd att gå med i aktiviteter eller
grupptryck mot att gå med
Kulturella eller religiösa konflikter

FAKTORER

TÄNK PÅ HUR DU KAN FÖRBÄTTRA DEM

Vänner, kontakter, nätverk etc.
Pragmatiska fördelar: Att nå mål, praktiska färdigheter,
lära sig nya saker etc.
Psykologiska fördelar: Syfte, rutiner, aktivitet etc.
Materiella fördelar: Certifikat, mat, T-shirt, bussbiljett etc.
Sociala fördelar:

GENERELLA ÅTGÄRDER

FÖR ATT INKLUDERA ALLA UNGA MÄNNISKORE

Vi använder visuella bilder för att visa vad vi gör och
var vi möts.

Vi berättar för alla lokala religiösa samfund om vår
grupp/organisation.

Vi säger att vi är tillgängliga och inkluderande för alla
människor.

Vi strävar efter att träffa alla föräldrar i vårt
samhälle,
berätta
för
dem
om
vår
ungdomsgrupp/organisation och svarar på alla
frågor de kan ha om vår verksamhet.

Vi (personal, volontärer och ungdomar) är öppna för
och välkomnar alla medlemmar i samhället.
Vi har information och en lista över tjänster vi kan
hänvisa ungdomar till.
Vi deltar i möten och nätverk med andra
samhällsgrupper (t.ex. hälso- och sjukvårdspersonal,
skolor,
socialarbetare,
samhällsarbetare,
specialorganisationer).
Vi berättar för alla ungdomar i vårt samhälle om vår
ungdomsgrupp och uppmuntrar dem att gå med.
Vi ber medlemmarna bjuda in sina vänner.
Vi berättar för alla skolor i området om vår grupp/
organisation.
Vi sätter upp information i lokala bibliotek och
samhällsutrymmen/centrum.
Vi annonserar i lokala tidningar.
Vi sätter upp information i lokala butiker.
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Vi delger information om och informationshöjande
material
(HBT-information,
Pride
week,
antirasistiska affischer, medvetenhet om
funktionshinder osv.).
Vår
ungdomsgrupp/organisation
tillämpar
jämställdhetsprinciper och lagstiftning (t.ex.
personal och volontärer kommer från olika
bakgrunder, är engagerade i jämställdhet etc.)
Arbetsbeskrivningar/volontärroller kräver att
personal och volontärer är medvetna om
jämställdhets- och inkluderingsfrågor.
Det finns många sätt att komma i kontakt med vår
organisation/grupp. Du kan:
- Ringa ungdomsorganisationen/ledaren
- SMSa (texta) ungdomsorganisationen/ledaren
- Skicka e-post till ungdomsorganisationen/ledaren
- Besöka ungdomsgruppen/organisationen
- Följa oss på Facebook/Instagram och andra sociala
medier.
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GENERELLA RIKTLINJER FÖR ATT
FÖRBÄTTRA

ENGAGEMANG & SOCIAL INKLUDERING
GENERELLA ÅTGÄRDER

FÖR ATT INKLUDERA ALLA UNGA
MÄNNISKOR

Personal och volontärer får utbildning om
jämställdhets- och inkluderingsfrågor och arbetar
med specifika grupper av människor.
Ledningen för vår grupp/organisation innehåller
medlemmar från olika bakgrund.
Vår grupp/organisation erbjuder en rad informella
sätt för ungdomar att ha inflytande (rådgivande
grupper, forum, gruppkontrakt, undersökningar,
konsultationer, recensioner, utvärderingar osv.).
Vår grupp/organisation har ungdomar med olika
bakgrund som är involverade i att fatta beslut.
Vår grupp/organisation har ett skriftligt åtagande
om jämställdhet och inkludering (stadga,
uppförandekod, uppdragsbeskrivning, policy osv.).
Volontärer/personal förstår vad jämlikhet och
inkludering betyder.

Vi har information om könsfördelningen för vår
grupp/organisation (hur många män / kvinnor).
Vi jämför sammansättningen av vårt lokala
område med människorna som deltar i vår grupp
och identifierar grupper av ungdomar som är
underrepresenterade.
Vi tar hänsyn till alla ungdomars behov i vårt
samhälle när vi planerar program (kulturella,
religiösa, rörlighet, läskunnighet, familjeansvar,
olika förmågor, utbildning etc.).
Vi frågar en bred grupp av ungdomar inklusive de
som inte deltar vad de vill engagera sig i.
Vi driver program eller aktiviteter om mångfald
och jämlikhet som utmanar fördomar och främjar
inkludering.

Vi omsätter det som skrivs om jämlikhet och
inkludering i praktiken (t.ex. modellerar vi
inkluderande språk; vi behandlar mobbning, rasism,
sexism etc.)
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Bilaga 7

INKLUDERINGSSTRATEGI
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Bilaga 8

HANDLINGSPLAN
Mall Handlingsplan
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