
Vi 
öppnar 
dörrar.



Du vet säkert hur det känns. 
Man vill så gärna bidra till mer 
mångfald, både på jobbet  
och i samhället. Men det är 
svårt att få det att uppstå 
i vardagen. 

Hur gör man?



Det är precis samma fråga som många  
ungdomar med invandrarbakgrund ställer sig.
Hur gör man?
Hur fixar man praktik, anställningsintervjuer, 
rätt utbildning och kontakter?
Hur kommer man in i arbetslivet?

Det var därför vi startade ÖPPET HUS. Vi är 
en ideell förening som ser till att det händer 
något i praktiken, att det skapas möjligheter 
både för ungdomar och arbetsgivare.

Att lära känna unga med utländsk bakgrund 
är en ömsesidig process. Du bjuder på  
kunskap och kontakter, och får tillbaka in
sikter om andra kulturer och människor,  
en ny generations frågor och syn på världen.

ÖPPET HUS gör den här processen lite lättare. 
Nu handlar det bara om att öppna dörren.



Framför allt handlar det om att få fram men
torer och praktikplatser runtom i Västsverige. 
Sedan hjälper vi till med att matcha adepter 
med arbetsplatser och mentorer.

Vi samarbetar med föreningar och med 
andra organisationer som har en stark för
ankring bland ungdomar och unga vuxna 
med invandrarbakgrund. 

Låter det intressant? 

Vi har redan en rad företag och organisa
tioner som medlemmar – men behöver bli 
många, många fler för att kunna göra en 
avgörande skillnad!



Vi är 
öVertygade

om att mångfald
lönar sig och 
skapar en ny 

dynamik,
både på

arbetsplatsen
och 

i samhället.
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Bli medlem!

Det kostar 5000 kronor om året. Pengarna 
används till den grundläggande admini
stration och projektledning som måste till  
– de flesta inblandade ställer upp helt ideellt.

Så engagemang är minst lika viktigt som 
pengar! Ungdomarna saknar ofta etable
rade vuxna förebilder som kan ge råd och 
vägledning. De behöver kunskaper om 
de sociala koderna på en arbetsplats och 
inblickar i hur en arbetsplats fungerar.

Vad kan ni hjälpa till med?

Mentorskap, praktikplatser, sommarjobb, 
studiebesök, företagspresentationer, inspi
ration, utbildning... Möjligheterna är många, 
och varje företag eller organisation kan ju 
dessutom bidra med sin branschkunskap.
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Peter Hjörne, Lars Wiklund, Nigar Ibrahim, 
Kristina Cohn Linde, Leif Nilsson, Astri Lidman, 
Cecilia BangMelchior och Affe Akbari

Projektledning och kontakt:
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