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Tack för detta år!
År 2014 går mot sitt slut och för oss på
Ungdomsvärnet har det varit ett intensivt
och roligt år. Vi har haft hög beläggning
hela året och för en gångs skull har det
varit många tjejer placerade. I årets sista
nyhetsbrev presenteras Issa. Issa har
arbetat hos oss sedan år 2012 som
tillsynspersonal tre kvällar i veckan. Han
är en viktig profil i huset.
Issa
Det är så roligt när ”gamla” ungdomar hälsar på. I år har två stycken blivit föräldrar, en har
lyckats ta körkort och en fjärde har äntligen blivit godkänd i svenskan. Det värmer när de hör
av sig till oss för att berätta hur livet utvecklas och vi personal tycker att det är givande att se
ungdomars väg in i vuxenlivet. Detta års sista nyhetbrev tillägnas alla de ungdomar vi haft
genom årens lopp och vi önskar er all lycka in i framtiden.
Inger Öhman, verksamhetschef.

Nytt ramavtal

Stadsmissionens Yh-

SKL Kommentus inköpscentral (SKI) har
genomfört en nationellt samordnad
upphandling för 45 kommuner i Sverige
gällande stödboende för ungdomar 18-24
år. Våra tjänster för stödboende har
tilldelats ramavtal där vi placerats som
nummer två i rangordningen. Nu ser vi
med spänning fram emot nya
samarbetspartners och nya placeringar.

utbildning
Ungdomsvärnet har en tradition att ta emot
praktikanter från olika utbildningar inom
socialt arbete. De senaste åren har
praktikanterna företrädesvis kommit från
Stadsmissionens behandlingspedagogutbildning. Ungdomsvärnets chef Inger
Öhman har från och med i år ingått i
utbildningens ledningsgrupp och tillträdde
i slutet av året som ordförande.
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Det viktigaste sättet för arbetslivet att få
inflytande över utbildningen är genom
ledningsgruppen, där arbetslivets
representanter tillsammans med
utbildningsanordnaren har ett
övergripande ansvar för att utbildningen
leder till rätt kompetens.

Issas dröm är att fortsätta att vara ett stöd
till ungdomar. Han har hjälpt många olika
ungdomar och coachat dem. Det vill han
fortsätta med.

(Yh Myndigheten för yrkeshögskolan,
2011)

Idag har Ungdomsvärnet en plats ledig i
boendestödet och två lediga
träningslägenheter. Vi går i väntan på ett
stambyte och kan inte säga när det ska
komma igång. Vi har därför sett oss om
efter nya lokaler. Till våren räknar vi med
att kunna ha ett mindre annex i nya lokaler
på Södermalm som också blir en
permanent lösning med åtta
boendestödsplatser. Mer om det kommer i
nästa nyhetsbrev.

Konferensen Psykisk
(O) Hälsa 2015

För sjunde året i rad arrangeras
konferensen som helt och fullt fokuserar på
barn och unga som har eller riskerar att
drabbas av problem till följd av psykisk
ohälsa. Ungdomsvärnet står för tredje året i
rad som utställare den 28 och 29 januari,
City Conference Center i Stockholm.
http://psyoh.se/

Aktuellt

God Jul och

Presentation av Issa

Gott Nytt År!

Issa är 57 år och kommer ursprungligen
från Somalia. Han är gift och har sex barn.
Han har bott 11 år i Sverige. Han har lång
arbetslivserfarenhet och är högutbildad
inom företagsekonomi. Han pratar
somaliska, svenska, engelska och arabiska.
Han berättar att han arbetat inom olika
projekt där socialt arbete och ekonomi
varit i fokus. Han tycker att det är
spännande att arbeta med tryggheten i
huset (Trygghetsvärnet) och träffa många
olika ungdomar.
– Det bästa med jobbet är att ingen kväll
är den andra lik, säger han.

Ungdomsvärnets personal önskar en god
jul och ett gott nytt år. Tänk på våra utsatta
människor i samhället och tveka inte att
bidra med det du kan. Ungdomsvärnet har i
år valt att skänka två säckar med julklappar
till Skokartongsappellen som delar ut
klappar till behövande.
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