NU: Nolla Utanförskapet satsar på samlad och effektiv integration
NU:s vision är att alla ska bli sedda, hörda och få verktygen för att komma in i samhället och
arbetslivet. Det kommer att ske genom etablering av integrationshus – NU-hus – där man
kommer få förutsättningar och lära sig hantera samhällsstrukturen. Vi bygger och stärker
genom att helt enkelt öppna och hålla dörren öppen för personer att ta sig vidare.
Det är ofta svårt att förstå och hantera samhällsstrukturen som du lever i om det saknas samlad
kunskap och metoder för att lära sig hantera den. Det gäller särskilt om du inte får den
kunskapen hemifrån. Det bidrar till att utanförskapet, ensamheten och den psykiska ohälsan
ökar, samtidigt som vi i Sverige står inför stora integrationsutmaningar. Det vill NU ändra på.
Genom NU:s verksamhet kan människor lära sig att dra nytta av strukturen i samhället och att
utveckla sin kompetens för att vara en aktiv del av samhället. Det kommer ske genom att NU
utvecklar träningscenter - NU-hus - och särskilda digitala plattformar. På så sätt kan NU
förändra vardagslivet för många.
NU-husen blir helt enkelt en fysisk plats som erbjuder stöd, nätverk och förebilder för
besökarna. Vi tror att genom etablering av NU-hus får vi en samlad och effektiv
samhällsintegration. Första NU-huset kommer att etableras inom några år i Stockholmstrakten.
På sikt ska NU-hus etableras i fler städer. Exempel på NU-rum som kommer finnas är: Guide
(kontakter med myndigheter, företag, etc.); Motivator (för ungdomar mellan 12-25 år);
Studiestöd (för personer i gymnasium, Komvux, o. dyl.); IT-kunskap (skapa förutsättningar för
personer utan tillräckliga betyg/kontakter); Företagande (att starta, bygga och driva företag);
Social kompetens (träning, samhällsstil och uppförande, t.ex. inför arbetsintervjuer); Sociala
sammanhang (gränsöverskridande möten genom odling, matlagning, motion, hantverk och
musik).
Men vi behöver din hjälp för att öppna och hålla dörren öppen för fler personer i vårt
samhälle!
När du stödjer NU synliggörs ditt samhällsengagemang på hemmaplan, samtidigt som du
främjar integration mellan olika grupper i samhället. Och en arbetsplats som tar ställning för
och arbetar med integration leder till ökad sammanhållning mellan medarbetarna genom det
gemensamma engagemanget. Det gör de anställda stolta över sin arbetsplats och arbetsgivare.
När företaget är engagerat i samhällsutvecklingen leder det också till direktkontakt med
potentiell arbetskraft och minskar rekryteringskostnaderna samtidigt som det särskiljer
företaget från konkurrenterna.
För mer information kontakta
Sanna Wolk på 0709-62 62 82 eller sanna@nollautanforskapet.nu
Katja Halvarsson på 0708-38 39 29 eller katja@nollautanforskapet.nu
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