
 

Local Hero – tar vara på ungas kraft 
 

Många unga upplever att de saknar meningsfulla fritidssysselsättningar och möjlighet att 
påverka det faktiska utbudet. Därför finns Local Hero – ett projekt där unga själva får chansen 
att genomföra en drogfri aktivitet på sin ort. Allt som krävs är att en grupp ungdomar i åldern 
13-19 år går ihop för att göra något kul och drogfritt. De aktiveras, utvecklas och väljer 
förhoppningsvis genom workshopens diskussioner en drogfri väg. 

 

      
 

Från workshop till projekt 

Projektet består av en inledande workshop och avslutas med att gruppen själva arrangerar en 
drogfri aktivitet. Under workshopen, som leds av två unga vuxna, får ungdomarna genom olika 
övningar reflektera kring ANT-frågor samt rustas med redskap för att kunna genomföra sin 
aktivitet. Gruppen kan gärna ha en resursperson till sin hjälp, en myndig person som med 
fördel är förankrad i skolan eller i en organisation. Resurspersonen fixar det praktiska de 
gånger gruppen träffar processledarna, det vill säga lokal under workshopen, mat, lite 
kontorsmaterial och finns med i bakgrunden för att stötta gruppen under deras projekt. Att 
vara med i Local Hero är helt utan avgift, CAN står för processledare och profilmaterial. 

 

Drogfri aktivitet 

Local Hero kan användas i skolan som exempelvis elevens val eller på fritiden. Efter 
workshopen kan gruppen i princip anordna vad som helst - en utställning, ett disco, en 
fotbollsturnering etcetera. Huvudsaken är att projektet är drogfritt och innebär en positiv 
sysselsättning för gruppen och helst också för andra ungdomar. Till sitt projekt har gruppen 
även möjlighet att ansöka om ett bidrag från CAN. 

 

Lokala hjältar 

Local Hero är en möjlighet för unga att med vuxnas stöd själva reflektera kring alkohol och 
narkotika samt att växa som individer och grupp. Deltagarna lär sig projektplanering, får en 
meningsfull fritidsysselsättning och kan påverka andra unga. De blir helt enkelt lokala hjältar! 

 

 

Vill du ha mer information om projektet eller starta en Local Hero grupp? Kontakta: 

 

Caroline Thulin, 

Projektsamordnare Local Hero 

Direkt: 08-412 46 22 

Växel: 08-412 46 00 

caroline@drugsmart.com 

www.drugsmart.com 
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http://www.drugsmart.com/

