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STÄRKER UNGA I UTANFÖRSKAP
ATT SJÄLVA FÖRÄNDRA SINA LIV

POWER SPACE – ETT TRYG
GT
SAMMANHANG ATT UTVECK
LAS
TILL SIN FULLA POTENTIAL

Metoden Power Space delas upp
i

fyra steg:

1. Attraktiva aktiviteter för unga att mötas
och utvecklas.
2. Identitetsstärkande insatser.
3. Utbildningar.
4. Möjligheter att fortsätta utvecklas i posi

tiva sammanhang.

Power Space skapar aktivitete
r där den unga personens
drivkraft och intresse är utgångsp
unkten. YMCA
tillhandahåller psykosocialt stöd
, stöd till familjeåterförening och möjliggör att unga
kan utveckla en yrkesfärdighet. Målet är att rusta unga
att hantera livets upp
och nedgångar, att uppnå resil
iens.
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KFUM Sverige samordnar och
finansierar ett program som
innefattar YMCA Senegal, YM
CA Madagaskar, YMCA Togo
och YMCA Sydafrika, YMCA Gh
ana och African Alliance of YM
CAs.

OM YOUTH JUSTICE

Youth Justice är ett program som
vänder sig till
unga människor som riskerar
att hamna, befinner sig i eller är på väg ur krim
inalitet i Senegal,
Madagaskar, Togo, Ghana och
Sydafrika.
Med ungas engagemang och erfa
renheter som
utgångspunkt arbetar vi tillsamm
ans med part-

nerorganisationerna för att ung
a människor ska
få stärkt självkänsla och bättre
förutsättningar
för att välja en positiv livsbana
fri från missbruk
och kriminalitet. Programmets
övergripande
mål är att målgruppen vid prog
rammets slut har
tagit steg mot aktivt medborgarsk
ap. Det gör vi
genom Power Space-metoden.
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