DELAKTIGHET, RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER
FÖR UNGA I BELARUS OCH UKRAINA
Belarus och Ukraina är traditionellt paternalistiska samhällen
dvs. unga ska skyddas och styras av t.ex. föräldrar, lärare eller
staten snarare än själva agera och skapa sin egen framtid.
Synen på ungas delaktighet i samhällsutvecklingen är en stor
utmaning. Därför är programmet Youth Embrace så viktigt.
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OM YOUTH EMBRACE

ETT UTVECKLINGSSAMARBETE MELLAN KFUM SVERIGE,
YMCA BELARUS OCH YMCA UKRAINA
Personlig utveckling står i fokus. Genom programmet får unga
färdigheter i ledarskap, entreprenörskap och samhällsförändring.
De får verktyg för att kunna lyfta sig själva, öka sitt självförtroende och
aktivt bidra till en positiv utveckling i sina samhällen.
Programmet sätter stor tillit till unga själva och mycket av
aktiviteterna planeras och genomförs av unga. Genom projektet blir
många ledare, utbildare och projektledare, som i sin tur stärker andra.
Genom nya förmågor, stärkt egenmakt och egna sociala projekt
förändrar unga sina liv. Samt bidrar till att utveckla sina lokala
YMCAs och sina lokalsamhällen, i förlängningen är de med och
skapar inkluderande och fredlig utveckling i Belarus och Ukraina.
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Youth Embrace riktar sig till både unga i stort och unga i utsatta
grupper tex. Internflyktingar, unga på landsbygden, unga från svåra
sociala förhållanden och unga med funktionsvariationer.
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Vill du veta mer?
Läs mer på www.kfum.se
Vill du stötta programmet?
Swisha valfritt belopp till
123-9018557 och skriv
”Youth Embrace”

AR TILL

r hos un

ga
tivism b
land un
…Stärkt
ga
a lokala
Y
demokr
atisk, fr MCAs som bid
r
edlig, jä
utveckli
mlik oc ar till en
ng i Bela
h
hå
rus och
Ukraina llbar

…

Tips! Du kan också engagera dig
i Youth Embrace på flera sätt,
hör av dig till info@kfum.se
så berättar vi mer.

