
Upplägg av insatsen: 
• Förberedelsefasen pågår under 3 månader och innefattar 

aktiviteter enskilt samt i grupp med inslag av coaching, 
arbetsträning, språkträning, interkulturell träning samt 
annan relevant förberedelse inför resan.

• Utlandspraktiken pågår under 2 månader och innefattar 
praktik i ett annat EU-land. Varierande utbud av 
praktikplatser som är anpassade efter individens behov.

• Uppföljningsfasen pågår under 3 månader och 
innefattar aktiviteter enskilt samt i grupp efter 
individens behov med inslag av coaching samt 
arbetsträning.  

Aktiviteterna inom förberedandefasen och 
uppföljningsfasen genomförs i stor utsträckning i Borås. 

Målgrupp: 
Kvinnor och män i åldern 18-30 år som står utanför 
arbetsmarknaden och är eller riskerar att i framtiden vara 
i behov av samordnande insatser för att hitta sin plats i 
arbetslivet. 

Mål:
• Att kvinnor och män i åldern 18-30 år som står långt 

från arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier. 
• Att kvinnor och män i åldern 18-30 år stärker sin 

självkänsla efter genomförd utlandspraktik. 

Omfattning: 
Både omfattning och innehåll av aktiviteter inom SPACE 
anpassas efter individens förmåga. 
10 deltagare per grupp. 

För mer information om nästa gruppstart kontakta;  
Malin Karlsson 
malin.karlsson@sjusam.se
Telefon: 010-111 22 42
www.samverkanvg.se/space

SPACE skapar möjligheter för unga kvinnor och män, 18-30 år,  
att få erfarenheter från arbetslivet i Sverige och utomlands.  
Erfarenheten stärker deltagarnas självkänsla och underlättar en 
etablering i arbetslivet, ökar motivationen till studier och förebygger 
utanförskap. 
Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) och Sjuhärads 
samordningsförbund fortsätter inom projektet att utveckla det 
transnationella arbetet från ESF-projektet  
KRUT Över Gränserna. 

”Jag hade inga framtidsplaner alls, trodde aldrig jag 
skulle klara av någonting eftersom jag var 
sjukskriven ett år och jag såg inte ljust på 

framtiden. Men nu har jag tagit steget och 
flyttat och fått ett arbete jag stortrivs med! Är 

så tacksam över att jag fått göra denna resa, nu 
vet jag att jag också kan!”  Deltagare utlandspraktik
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