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Karlstads Kommun (Sweden) https://varmlandsprojektparaply.se
vzwaPart (Belgium) http://www.vzwapart.be/ 
Humber Learning Consortium (UK) https://www.hlc-vol.org/ 

“Independent People” var ett strategiskt partnerskapsprojekt inom
ERASMUS+ som pågick under 18 månader (från januari 2021 till juni
2022). Projektet riktades till yrkesverksamma inom ungdomsarbete
eller tillhörande områden. I projektet samarbetade personal och
utbytte erfarenheter kring hur vi genom olika metoder kan stärka
unga med olika svårigheter avseende icke-formell kompetens och
utveckling av mjuka kompetenser (t.ex. självförtroende,
motståndskraft, motivation osv.)

Vilka är de tre partnerorganisationerna?



Utvecklat en gemensamt ramverk för mjuka färdigheter, t.ex.
genom att identifiera likheter och skillnader inom varje partners
socioekonomiska och operativa sammanhang (kultur, normer och
värderingar, arbetsgivarnas förväntningar etc.)
Utforskat olika icke-formella inlärningsmetoder som
partnerorganisationerna använder för att hjälpa unga att utveckla
mjuka kompetenser
Utvecklat ett gemensamt ”pass”, som hjälper unga att bevisa och
visa upp sina mjuka kompetenser.
Skapat en internetbaserat plattform för att hjälpa ungdomsarbetare
att de ska kunna överföra och tillämpa framgångsrika icke-formella
metoder i syfte att stärka ungas mjuka kompetenser.

Vilka syften fanns med projektet?
De tre partnerorganisationerna arbetar alla med liknande målgrupper av
unga. Genom att dela erfarenheter har projektet:

“Passet” har skapats i samverkan och med input från alla tre
partnerorganisationerna och de unga de arbetar med.



Om Mig



Att vara anpassningsbar är nyckeln till tillväxt och
utveckling. Förändring är oundvikligt och att veta hur
man anpassar sig och övervinner situationer hjälper oss
att bli framgångsrika och växa.

Onszelf kunnen aanpassen is de sleutel tot groei en
progressie in alles. Veranderingen kunnen we niet uit de
weg gaan en weten hoe hiermee om te gaan helpt ons
om succesvol te zijn en te kunnen groeien.

Being adaptable is key to growth and progression in
everything. Change is inevitable and knowing how to
adapt and overcome situations helps us be successful
and grow. 

Anpassningsbar 





Motivation is the reasoning behind our actions both
personal and professional. We need to understand our
own motivations for our actions and the motivation
behind our short and long-term goals. Looking critically
and realistically at the goals we set.

Motivation är drivkraften bakom våra handlingar både
personliga och professionella. Vi måste förstå vad som
motiverar oss till våra handlingar och motivationen
bakom våra kort- och långsiktiga mål. Att se kritiskt och
realistiskt på de mål vi satt upp.

Motivatie zijn de beweegredenen achter onze acties.
Zowel persoonlijk als professioneel. We moeten onze
eigen motivatie achter onze acties begrijpen, voor
zowel onze korte- als langetermijndoelen. We moeten
realistisch en kritisch kijken naar de doelen die we
vooropzetten.

Motivation





Pålitlighet är handlingen av att "säga vad vi gör och göra
vad vi säger". Att veta och förstå vad som förväntas av
oss och att genomföra det. Pålitlighet är något som vinns
och förloras precis som förtroende.

Betrouwbaarheid is zeggen wat we doen en doen wat
we zeggen. We moeten weten en begrijpen wat er van
ons verwacht wordt en dit ook volhouden.
Betrouwbaarheid kan gewonnen en verloren worden.

Reliability is the act of “saying what we do and doing
what we say”. Knowing and understanding what is
expected of us and following through with it. Reliability
is something that is gained and lost just like trust.

Pålitlighet





Like trust, responsibility is something that we gain from
others and within ourselves. We need to understand
how our actions affect others and accept the
consequences of our actions. We need to be
accountable for the things we say and do.

Liksom tillit är ansvar något som vi får från andra och oss
själva. Vi måste förstå hur våra handlingar påverkar
andra och acceptera konsekvenserna av våra handlingar.
Vi måste ta ansvar för de saker vi säger och gör.

Verantwoordelijkheid is zoals vertrouwen, we krijgen het
van anderen en van onszelf. We moeten ons  bewust zijn
van het feit dat onze acties invloed hebben op anderen
en dat ze ook gevolgen hebben voor onszelf. We
moeten verantwoordelijk zijn voor de dingen die we
zeggen en doen.

Ansvar





Motståndskraft är förmågan att hantera motgångar och
resa sig efter varje fall, dvs att ha förmågan att stå emot
och klara av en förändring, kunna återhämta sig och
vidareutvecklas. Vi måste alla hantera besvikelser och
bakslag, men det viktiga är att vi kan lära oss av dessa
erfarenheter.

Weerbaarheid is onze vaardigheid om op te veren, om
uitdagingen en belemmeringen te overwinnen. De
vaardigheid om weer recht te staan, te leren uit
ervaringen en te blijven doorgaan. We moeten allemaal
omgaan met teleurstellingen en tegenslag, maar we
kunnen leren uit deze ervaringen.

Resilience is our ability to bounce back and overcome
challenges and barriers. The ability to pick ourselves up,
learn from the experience and keep moving forward. We
must all deal with disappointment and setback but we
can learn from these experiences.

Motståndskraft





Förmågan att arbeta med andra i alla situationer. Att
sammanföra andras kunskaper och färdigheter och ta
hänsyn till deras förmågor och erfarenheter. Att
samarbeta med andra för att nå ett gemensamt mål.

Samenwerken is de vaardigheid om samen te werken
met anderen ongeacht de situatie. De kennis en
vaardigheden van de anderen samenbrengen, hun
mogelijkheden en ervaring inschatten. Kunnen
samenwerken met anderen om een gezamenlijk doel te
bereiken.

The ability to work with others in any situation. Bringing
together the knowledge and skills of others and
considering their ability and experience. Collaborating
with others to achieve a common goal.

Förmågan





Problem Solving is the ability to overcome challenges
and problems. Considering and evaluating different
approaches to find an appropriate solution. (Identify,
Plan, Action, Reflection) 

Problemlösning är förmågan att övervinna utmaningar
och problem. Att överväga och utvärdera olika
tillvägagångssätt för att hitta en lämplig lösning.
(Identifiera, planera, agera, reflektera)

Probleemoplossend vermogen is de vaardigheid om
uitdagingen en problemen te overwinnen. Nadenken en
verschillende benaderingen evalueren om een passende
oplossing te vinden. (Benoem, plan, doe, reflecteer.)

Problemlösning





Kommunikation är mer än de ord vi säger. Det handlar
om allt samspel oss människor emellan både fysiskt och
digitalt. Att veta hur man kommunicerar effektivt genom
olika metoder och till olika målgrupper.

Communicatie is meer dan de woorden die we spreken.
Het gaat over al onze interacties, zowel fysiek als
elektronisch. Efficiënt kunnen communiceren op
verschillende manieren met verschillende partijen is een
belangrijke levensvaardigheid.

Communication is more than the words we speak. It is
about all of our interactions both physical and electronic.
Knowing how to communicate effectively through
different methods and to different audiences is a key life
skill.

Kommunikation








