Samarbetspartners ord om Kåken
FAUKs arbete för Kinda kommun är oerhört betydelsefullt. Genom arbetet på ungdomsgården
Kåken lyckas man möta ungdomar, fånga upp de som behöver stöd samt guida och inspirera dem till
en för individen och samhället betydelsefull framtid. Genom samarbete med andra myndigheter och
organisationer som arbetar med ungdomar skapar man ett kontaktnät som ser stöttar unga på en
mängd olika nivåer i samhället. FAUK agerar som kärnan i detta kontaktnät, på plats bredvid
ungdomen och med utgångspunkt ur hens perspektiv.
Per Pettersson fd Förstelärare Kinda kommun
Vi på ABF är oerhört imponerande av det arbete FAUK/Ungdomshuset gör med och för dessutom
finns i verksamheten. Det som kanske är mest imponerande är att man har mer fokus på vad de
enskilda kan göra själva eller tillsammans med andra istället för att presentera och erbjuda ”färdiga
menyer” med verksamhet.
Tomas Lindgren Biträdande verksamhetschef ABF Östergötland
Från min sida sett bedriver FAUK och Ungdomshuset Kåken en mycket viktig verksamhet i Kinda
kommun. Under den korta tid som man verkat har man haft en stark utveckling och genomslagskraften i arbetet går inte att överskatta. Samarbetet med kommunens verksamheter är mycket god,
och man samverkar också mycket väl med andra föreningar, Landstinget, Polisen mfl.
Pia Tingvall Fd Kommunstyrelsens ordförande
Med FAUK har Kinda kommun äntligen lyckas sätta fokus på en målgrupp som känts bortglömd.
En målgrupp som har det tufft i dagens samhälle med arbetslöshet och hos en bristande framtidstro.
Ungdomar i denna ålder som hamnar utanför ett sammanhang gör allt för att hitta en tillhörighet.
Om man inte kan få det via arbete, idrott eller kultur så finns det tyvärr en värld av droger som lockar. I Kinda har en ökning av droger kunna påvisas men med samlade insatser så har ändå vågen, av
framförallt cannabis, bromsats upp. FAUK har varit en väldigt stor anledning till att vi i Kinda lyckats
fånga upp väldigt många vilsna ungdomar. Det gäller både ungdomar som är eller har varit i en värld
av droger och ungdomar som behöver stöd på andra sätt och en vägledning genom livet.
FAUK har dessutom byggt upp ett smörgåsbord av alternativa aktiviteter inom kulturens värld med
även inom idrotten, det har gjort att man stimulerat intressen hos många ungdomar och flera har
visat stort intresse för konst och musik. Jag har som fritidsledare på högstadiet sett ungdomar från
Kinda som hamnat snett under högstadie- och gymnasietiden. Många av dessa ungdomar finns nu
hos FAUK där man fått otroligt bra stöd. I det socioekonomiska bokslut man genomfört visar det
sig att man hjälpt väldigt många att komma ur ett liv med droger. Detta har sparat miljoner åt Kinda
kommun men framförallt sparat lidande för den enskilda individen och givit individen framtidstro.”
Tobias Siverholm Fotbollslärare/fritidsledare.

Närpolisen i Kinda/Ydre stödjer FAUK:s verksamhet till fullo då vi på månghanda sätt upplevt hur
värdefull verksamheten är för ungdomarna i Kinda kommun. Polisen har bland annat sett hur föreningen tagit hand om ungdomar med missbruksproblematik, både ungdomar som varit kvar i kommunen och ungdomar som på grund av narkotikamissbruk varit på behandling och vid hemkomsten
fått uppleva trygghet och ett meningsfullt liv i föreningens verksamhet. Vi ser också att föreningen
på ett mycket positivt sett bidrar till ökad integrering mellan svenskfödda ungdomar och ensamkommande flyktingbarn.
Vi ser att verksamheten drivs av eldsjälar som satsar allt för ungdomarnas bästa och som har ett
grundmurat förtroende för ungdomarna, både ungdomar med problematik och ungdomar som vill
ha någonstans att vara på sin fritid. Vidare upplever vi från närpolisen att vi har ett ömsesidigt, förtroendefullt och bra samarbete med föreningen, allt för ungdomarnas bästa.
Magnus Thorén, närpolischef Kinda/Ydre
På Kåken: Får ”unga vuxna” kindabor växa, bli sedda, lyssnade på, får skratta/gråta. Får de unga en
arena för sina frågor, drömmar, sina projekt, sina idéer. Har några unga fått jobb så att de växt och
växer, och de har blir förebilder för andra. Har andra unga fått praktik och de har likaså växt och lär
sig hitta en identitet. Finns en plats dit du är välkommen, du blir sedd för den du är, du blir tilltalad
med ditt namn.
Du är inte din hudfärg, din sexuella läggning, dina misslyckanden, Du är någon. Respekteras din
åsikt inom en viss ram, kränkning får inte förekomma. Du får en tydlig och rak tillsägelse om du går
utanför ramarna, men du som person blir inte kränkt, du är fortfarande någon. Får unga information om hur och var de kan få annan hjälp eller annat stöd i livet. Får unga hjälp att välja ett liv utan
droger. Kan du utöva nya eller gamla hobbys, hitta gammal eller ny talang, du får prova, du får misslyckas och försöka igen. Kan du möta gamla vänner och hitta nya. Kan de unga och får de unga stå
upp för vem de är och får möta nya tankar och intryck. Kan unga få tävla, vinna eller förlora utan att
tappa ansiktet.
Du får testa om dina tankar och idéer bär. Du behöver inte prestera, du är bra som du är. Ställs också
krav på att du ser andra, att du blir en del i något större, du blir en viktig kugge i samhället, först i det
lilla men sedan i det stora, en del med alla andra. Kan du prata med en vuxen helt förutsättningslöst,
någon som kan lyssna och uppmuntra. Uppmuntras du till att vilja utveckla ditt liv och dig själv. Ta
nya vägar, hitta jobb och utbildning. Kåken är en brobyggare, en mångfacetterad verksamhet, som är
värdegrundsutvecklande och demokratistärkande.
Cristina L Nicander, förälder, vuxen, Kindabo, frivillig gruppledare, socialarbetare

