GRATIS NÄTVERKSMIDDAG FÖR
STÖDKOMMUNER
KVÄLLEN INNAN
21 MARS KL 18:00.

ANMÄL TILL

MARI.ANDERSSON@REACTA.SE

UNGAS
ORGANISERING
Kommunens arbete med delaktighet, inflytande och ungas organisering
22 MARS
STOCKHOLM
Välkommen till en dag med
fokus på ungas organisering,
engagemang och samarbete.
Dagen bjuder på engagerade
unga, goda exempel och
senaste nytt från MUCF. Ni får
dessutom knyta kontakt med
tre riksorganisationer.
Under förmiddagen
presenteras Reacta och
deltagare på plats, vi diskuterar
tillsammans vikten av ungas
organisering lokalt och får lära
känna tre riksorganisationer.
Vi berättar vilket stöd de kan
få, oavsett om intresset är
media, politik eller hälsa.
Dessutom kommer två unga
medlemmar som berättar om
sina erfarenheter av att starta
en egen ungdomsförening.

PROGRAM
Julia Grosse från Myndigheten
för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, MUCF
presenterar sin rapport
”Utvecklingen av ideella
föreningars villkor Civila samhällets villkor
2016 med fokus på ideella
föreningar i utsatta områden”.

09:00 Kaffe och registrering
09:30 Presentation av Reacta & deltagare
10:00 Mari Andersson - Ungas organisering
för sin hälsa
11:00 Ung Media, Reacta och Sveriges
Ungdomsråd presenterar sin verksamhet
12:00 Lunch på egen hand
13:00 Julia Grosse, MUCF - Ideella föreningars
villkor
14:00 Unga berättar
14:30 Fika
15:00 Workshop - nya föreningar
15:30 Pia Fjällmo, Sundsvalls kommun om
att tillvara ta engagemang och erfarenheter
hos unga
16:15 Avslut

Demokratisamordnare
Pia Fjällmo berättar om
hur Sundsvalls kommun
tagit ett helhetsgrepp och
lägger vikt på relationer,
erfarenhetsutbyten och
anpassningar efter
ANMÄL HÄR
ungdomsföreningars
ELLER PÅ
behov lokalt.

REACTA.SE

Ingår
Fika och material

Tid: 09:00 - 16:15
Anmäl senast: 5 mars 2018
Pris stödkommuner: 1095 kr /person
Övriga: 1850 kronor/person
(ingen moms tillkommer)

Målgrupp
För dig som arbetar i
kommunen med föreningar
och/eller direkt med unga

Plats
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10
Sundbyberg

Kontakt
Mari Andersson
Mari.Andersson@reacta.se
076-470 06 39

PRESENTATION
Pia Fjällmo,
Demokratiutvecklare
i Sundsvall
kommun berättar
om kommunens arbete
med att stötta ungdomsföreningar.
Pia arbetar mycket med stödet som
inte är rent ekonomiskt. Hon kommer
inspirera och ge exempel på hur
kommunen tagit ett helhetsgrepp
när det gäller stöd till föreningar
genom exempelvis Afternoon Tea och
årsmötesdagar.
Julia Grosse,
utredare och
projektledare
på Myndigheten
för ungdoms och
civilsamhällesfrågor,
MUCF, presenterar den nya rapporten
”Utvecklingen av ideella föreningars
villkor - Civila samhällets villkor 2016
med fokus på ideella föreningar i
utsatta områden”.

Mari Andersson,
kommunikatör,
medlemscoach
och projektledare
på Reacta, berättar
om vikten av att
kommunicera på ett bra sätt med unga
i kommunen. En stor del är att mötas
på halva vägen, med ett brinnande
engagemang på ena sidan och viktiga
regelverk på andra.
Dessutom kommer två engagerade
medlemmar från Reacta för att berätta
om sina erfarenheter kring och
organisering och ungt engagemang.
Från Sveriges
ungdomsråd
kommer
ordförande Felicia
Linsér för att berätta
om deras arbete och
hur de samlar ungdomsråd i hela
landet.

Reacta består av ungdomsföreningar,
i skolan såväl som på fritiden, som
gör hälsofrämjande aktiviteter. De kan
vara spontanidrott, må-bra-dagar eller
podcasts om självkänsla.
Ung Media Sverige
finns på plats för
att berätta om sin
verksamhet. De
brinner för att skapa
bättre förutsättningar
för ungdomsmedier att verka och
utvecklas.

Varmt välkomna!

OM OSS

Reacta är en ideell riksorganisation för ungas fysiska och psykiska hälsa. Huvudverksamheten består idag av över 70 lokalföreningar och hälsoråd runt om i landet som engagerar mer än 3000 unga. Utöver denna ungdomsdel finns stödkommuner,
stödskolor och flera vuxna volontärer som engagerar sig för att möjliggöra och förbättra ungas hälsa.
Vill er kommun bli stödkommun för ungas hälsa? Som stödkommun får ni minst 25% rabatt på utbildningar riktade till
kommunala tjänstemän, delta i nationella projekt och söka engagemangsprojekt för ungas organisering. Dessutom står ni upp för
och stödjer ungas rätt till en bra hälsa och självkänsla. Pris: 995 kr per år.

Ingår
Fika och material

Målgrupp
För dig som arbetar i
kommunen med föreningar
och/eller direkt med unga

Plats
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10
Sundbyberg

Kontakt
Mari Andersson
Mari.Andersson@reacta.se
076-470 06 39

