
Fredagen den 23 september kl 8-9.30
Behrn Business Lounge Rudbecksgatan 26, Örebro 

TEMA: UNGA VUXNA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR
I Örebro län fanns det 2019 ca 4 500 personer mellan 16–29 år som inte arbetade eller studerade. 
Det är en heterogen grupp som befinner sig i den livssituationen av olika anledningar och behöver 

olika typer av stöd för att ta sig ur situationen. 

Välkommen till ett samtal för att identifiera brister som gör att många blir kvar i denna grupp 
under många år. Vi diskuterar och tar del av olika lösningar framåt, för att skapa ett gott liv för 

dessa unga samt såklart förhindra att fler inte hamnar i samma situation.

PROGRAM:
• Presentationsrunda
• Mona Hedfeldt, Kultur och ideell sektor och Laila Berglund, Utbildning och  

arbetsmarknad, Regional utveckling, Region Örebro län berättar om ett  
uppdrag kring frågan om unga vuxna som varken  arbetar eller studerar 

• Diskussion: Hur möter vi som är sociala företag målgruppen, 
vad upplever vi som problem, vad skulle kunna göras?

 

Kort om föreningens syfte:
Föreningen har till ändamål att skapa mötesplatser för att utveckla kreativitet 

och näringsverksamhet inom i Laxå kommun. Detta ska ske genom att:
- skapa och driva ett Makerspace med inriktning KKN

- söka och driva projekt som bidrar till föreningens ändamål
- fungera som ett nätverk mellan kulturutövare i det breda perspektivet

- ordna utställningar i samverkan med föreningar, stiftelser och kulturutövare
och med ovanstående förenlig verksamhet.

Anmäl ditt deltagande till:

DET ÄR KOSTNADSFRITT OCH VI BJUDER PÅ FRUKOST.
VARMT VÄLKOMMEN!

Frukostträff  
för sociala företag

Välkommen till

FRUKOSTTRÄFF FÖR SOCIALA FÖRETAG: 
En träff för sociala entreprenörer som driver ett socialt företag och andra 

med intresse för socialt företagande, människor och utmaningar. 

Isabel Suárez
isabel.suarez@coompanion.se (det går också bra att ringa 070-209 05 20)

Ange: Namn, eventuella kostönskemål, behov av hjälpmedel eller annat vi behöver veta!

Anmäl ditt deltagande senast 20 september till:

Denna frukostträff arrangeras av Coompanion  
på uppdrag av Region Örebro län

mailto:isabel.suarez%40coompanion.se?subject=Anm%C3%A4lan

