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Om My Attitude 

Alla barn spelar inte fotboll. 
Alla ungdomar hänger inte på 
fritidsgården. Allt för många 
barn och ungdomar saknar 
också någon att prata med när 
livet känns jobbigt. Att känna 
sig utanför är tyvärr ofta en 
ingång till samhällets baksida 
där missbruk och brottslighet 
är vardag. Med detta som 
bakgrund växte My Attitude 
fram. Det är en arbetsmodell 
som föreningslivet genom 
Ahlafors IF och Nödinge SK 
driver med stöd av Västra 
Götalandsregionen, Ale 
kommun och näringslivet i 
regionen. 

Citatet 

”Tidigare var måndagarna en 
tråkig dag och jag somnade 
hemma efter skolan. Nu längtar 
jag till träffarna med My 
Attitude och har fått bättre rutin 
för hela veckan.” 
Deltagare My Attitude, 14 år 

Inspirationsfika 

Reservera tisdag 26 april kl 
15.00 - 16.30. 
Då bjuder My Attitude in 
organisationer till en fika med 
inspiration. 
Ale Kulturrum, Nödinge. 

 

 

Alla ungdomar har en plats i innanförskapet 

Matlagning och 
diplomutdelning 
De två grupperna, en tjejgrupp och en killgrupp, som vi 

kört sedan i höstas har nu haft sin avslutning. Ungdomarna 

stod själva för matlagningen och det serverades en 

smarrig pasta med gorgonzola och oxfilé. Efter middagen 

fick varje ungdom ta emot sitt välförtjänta diplom av våra 

fantastiska ungdomsledare Lina Nashabat, Malin Milli och 

Shkar Nawzad.  
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Ny ansöknings-
period öppen 

Vi har precis avslutat ungdoms-
grupperna vi körde igång i 
höstas så nu ligger vi i start-
groparna för två nya grupper - 
en killgrupp och en tjejgrupp. 
 
Dessa grupper kommer att 
arrangeras i Nödinge, Ale. 
 
Läs mer på vår hemsidan om hur 
man ansöker och vad som krävs. 

 

Sociala medier 

My Attitude finns på Instagram, 
Facebook och LinkedIn. 
 
Följ oss gärna där!     

  
 

www.myattitude.se 

Våra samarbeten 
Våra samarbetspartners är oerhört viktiga för driften och 

utvecklingen av My Attitude. Ale Kommun, som varit med 

oss från starten, om deras betydelse och deras fantastiska 

tjänstemän skulle vi kunna skriva en hel roman. Likaså 

projektstödet från Västra Götalandsregionen, social 

hållbarhet med inriktning på folkhälsa - ett stöd som ger oss 

chansen att ta klivet från att enbart jobba passionerat och 

volontärt till att också kunna addera mer strategi och mer 

uthållighet i satsningen. 

”My Attitude och Västra Götalandsregionens 
gemensamma målsättning är att skapa en modell 
som vi kan sprida till fler orter, kommuner och 
föreningar. 
Då kan vi göra vardagen ytterligare lite bättre 
för fler ungdomar” 
 
Med oss på resan har vi också Länsförsäkringar Älvsborg, 

Alebyggen och Projektcompaniet. Dessa organisationer 

och deras betydelse för My Attitude kommer vi presentera 

utförligare i kommande nyhetsbrev. 

Vill ni också blir My Attitude-partner? 
Vår resa har bara börjat och vi behöver bli många fler för att 
nå våra mål: 
- Fler ungdomar fixar skolan. 
- Fler ungdomar som upplever bättre psykiskt välmående och 
stärkt självkänsla. 
- Färre ungdomar som hamnar i kriminalitet, drogmissbruk 
och utanförskap. 
- Att skapa en Attitude-modell som kan spridas till fler 
kommuner, orter, föreningar och ungdomar. 
 
Kontakta vår projektledare Claes Berglund för mer info: 
0709-679131 eller claes.berglund@myattitude.se 

http://www.myattitude.se
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