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PAClife-projektet arbejder for at give udsatte 
unge og unge med migrations- og 
�lygtningebaggrund mulighed for at styrke 
deres egne handlerum og deres tro på sig 
selv. Gennem kulturelle og fysiske aktiviteter 
som teater, dans, leg og sport opbygger de 
unge fællesskaber og udvikler deres life skills. 
Life skills er blandt andet kompetencer til at 
håndtere og tilpasse sig nye situationer, 
overkomme udfordringer, sætte personlige 
og fælles målsætninger, overholde 
deadlines, håndtere succes og nederlag, 
arbejde i grupper og give og modtage 
konstruktiv feedback. Det er kompetencer, 
som kan bruges i mange forskellige områder 
i livet, både arbejde, familie og ens egen 
personlige trivsel. 

PAClife støtter udsatte unge til selv at a�holde 
et fysisk og kulturelt aktivitetsprogram, der 
opbygger life skills og fællesskaber, som med 
tiden kommer både dem selv og deres 
venner, familie og lokalsamfund til gode.

Hvordan kan PAClife gøre en 
forskel for unge i udsatte 

positioner?

Projektet vil resultere i en træningsmanual 
med et aktivitetsprogram, samt en 
metodesamling af kulturelle og fysiske 
aktiviteter, der tilsammen vil udstyre 
medarbejdere på ungeområdet med 
redskaber til at undervise udsatte unge i 
lokalområdet. I løbet af projektet vil 25 
medarbejdere på ungeområdet undervises i 
projektets metoder. Here�ter gennemfører 
medarbejderne træningen lokalt med totalt 
min. 50-75 unge. Disse unge vil here�ter 
opfordres og støttes i at viderebringe deres 
nye kompetencer til  lokalområdets børn og 
unge, med udgangspunkt i 
aktivitetsprogrammet fysiske og kulturelle 
aktiviteter. 

PAClife-projektets 
målsætninger:

Opbygge unges robusthed gennem 
udviklingen af et fysisk og kulturelt 
aktivitetsprogram

Udvikle og evaluere ressourcer, der 
promoverer life skills

Støtte unge i frivilligt arbejde med 
lokalområdets børn og unge

Udvikle netværk mellem 
uddannelsesinstitutioner og lokale 
myndigheder, samt organisationer, der 
arbejder med unges sundhed og trivsel


