
Välkommen till seminariet 
Tillsammans - Ett seminarium där ungas röst 
hörs



DelSam-I-IV projekten

¤ DelSam = Delaktig i samhället

¤ Finanisering från UKM, regeringens barn och ungdomspolitiska utvecklingsprogram

¤ DelSam I 2012-2013, DelSam II 2013-2014, DelSam III 2014-2015, DelSam IV 2015-
2016

¤ Syfte för alla projekten: Öka ungdomarnas (13-29 år) möjligheter till delaktighet 
och medbestämmande i olika sammanhang
¤ Två fokus: 

¤ höra de ungas åsikter och erfarenheter på ett sätt som stöder deras delaktighet 
och medbestämmande

¤ främja samarbete och samverkan mellan olika aktörer i ärenden som gäller de 
unga. 

¤ Mera info: http://fskc.webbhuset.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam_4/



Delaktighet som utgångspunkt för allt 
arbete i DelSam IV

¤ Vi har strävat efter att ta med unga i beslutsprocessen 
om hur vi gör. Detta har inneburit: 
¤ Vi har försökt gå in med öppet sinne, utan klara planer
¤ I början av processen har vi inte vetat hur processen går och 

vad resultatet blir
¤ Vi har blivit tvungna att sätta våra egna tidigare 

erfarenheter, våra ”goda idéer och tankar” åt sidan och 
istället lyssna in ungdomarna



Tack! Tack! Tack! Tack! Tack!

¤ SVEPS, Verkstaden Koi i Raseborg och grundskolan 
Norsen!

¤ Alla ungdomar som vi kommit i kontakt med!

¤ Ungdomscentralen i Helsingfors

¤ Styrgruppen för projektet och alla andra samarbetsparter



Dagens program
8.15 – 8.45 Morgonkaffe med frukt

8.45 - 9.00 Välkommen, DelSam-projektet presenterar sig , Utvecklingschef Mia 
Montonen med projektarbetare Raija Koskinen och Eivor Söderström

9.00 -11.00 Delaktighet i Grundskolan Norsen Programpunkt planerad tillsammans 
med elevkårens representanter och andra elever med ledning av projektarbetare 
Raija Koskinen, Biblioteket, skolans hjärta - ett rum för aktivitet, avkoppling och 
samvaro, lärare, skolbibliotekarie Margareta Öhman-Rintamäki

11.00-11.30 Uppstartande av sakkunniggrupp på ungdomsverkstaden Toli 
projektarbetare Eivor Söderström

11.30 -12.30 Lunch (egen bekostnad)

12.30 -13.15 Väestötieto aukeaa kokemuksien kautta – nuortenhyvinvointikertomus.fi 
(Befolkningsdata öppnas genom erfarenheter, föreläsningen på finska), planerare 
Pirjo Mattila, Ungdomscentralen, Helsingfors stad

13.15 - 14.30  ”Ingen bryr sig”  Arbete i grupp utgående från material som utarbetats 
tillsammans med ungdomar på Sveps under ledning av  utvecklingschef Mia 
Montonen (kaffe med runebergstårta under arbetets gång)

14.30-15.00 Genomgång av grupparbete

15.00-15.45 Så här vill vi bli bemötta. Forskarsocialarbetare Frida Westerback, Mathilda 
Wrede-institutet , med ungdomar

15.45 – 16.00 Avslutning



Sen då

¤ Projektet ordnar några professionella forum, där vi 
fortsätter diskussionen från var vi blev idag. Forumen är 
öppna för alla intresserade.

¤ Preliminär datum i Helsingfors är 9.3 kl. 13.00-15.30 och 
17.5 kl. 13.00-15.30

¤ Ett forum kommer att ordnas i Österbotten, preliminärt 
11.4 kl. 10.00-12.30

Välkommen med!



Tack för dagen! Trevligt veckoslut!


