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Kdo jsme  
 

Fryshuset je nezávislé hnutí pro rozvoj mladých lidí, které pro ně vytváří 
příležitosti, aby naplnili své sny, rozvíjeli své dovednosti a schopnosti tak, aby 
našli svou cestu životem a dokonce změnili svět. Podporujeme posílení a 
sociální začlenění mládeže se zvláštním zaměřením na ty, kteří jsou 
vyloučením ohroženi nebo se s ním potýkají.  
 

 

  

Naší vizí je umožnit mladým lidem měnit svět pomocí jejich přání. Je založena na 

přesvědčení, že povzbuzení, důvěra, odpovědnost a porozumění jsou nezbytné pro rozvoj 

vrozených schopností mladých lidí a pro nalezení jejich místa ve společnosti.   

Aktivity zaměřené na mládež jsou klíčovým prvkem při její realizaci. Aktivity, které mladým 

lidem nabízíme, jsou založeny na motivaci, která vychází zevnitř, a která je jednoduše 

podněcována jejich vlastními tužbami a radostmi.  

Zapojením mládeže do nejrůznějších procesů a zajištěním nástrojů a poznatků, podporujeme 

mladé lidí v utváření jejich vlastní budoucnosti. Naše práce je tak stále důležitá a atraktivní.   

  

Snažíme se toho dosáhnout pomocí 4 oblastí práce:  

1. Kultura mládeže  

2. Sociální projekty 

3. Školy (střední a odborné)  

4. Trh práce a podnikání  
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Prostřednictvím těchto oblastí práce dáváme mladým lidem příležitost věnovat se svým 

zájmům, řídit aktivity zaměřené na mládež, zapojit se do projektů a navštěvovat naše školy a 

různé vzdělávací programy, kurzy vedení, programy na trhu práce a podnikání.  

Ve Fryshuset si hlasů, myšlenek a činností mladých lidí vážíme a dáváme jim prostor. Jsme 

přesvědčeni, že tím přispíváme k tvorbě kreativního a na řešení orientovaného sociální 

klimatu, v němž je dovoleno myslet jinak a vyhledávat inovativní řešení.  

  

Stavíme mosty vzájemného porozumění a respektu mezi mladými lidmi, orgány, osobami 

zodpovědnými za rozhodnutí a dalšími jednotlivci. Pracujeme na posílení povědomí mladých 

lidí o společnosti a rozdílných kulturách. Vyzdvihujeme a podporujeme demokratické 

hodnoty, znalosti a dovednosti, abychom zvýšili aktivní účast mladých lidí v demokratických 

procesech.  
  

Naše hodnoty  

„Povzbuzujeme, důvěřujeme a umožňujeme mládeži mít zodpovědnost.“  

„Reagujeme na to, co se děje ve společnosti a podle toho jednáme.“  

„Počítáme s potřebami jednotlivce.“ „  

Věříme v setkání s projevy respektu. „  

 

  

 

  

Příklad aktivit Fryshusetu  
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Program Easy Street je součástí Fryshusetu od roku 1995. Cílem programu je podpora a 

vedení mladých lidí, především těch, kteří se nachází v sociálně citlivých oblastech, a 

zvýšení jejich ochoty stát se součástí společnosti. Program Easy Street jim poskytuje 

nástroje potřebné k vymanění se z destruktivního chování a ze života na pokraji společnosti.  

Program se skládá z hostitelů pracujících ve veřejné dopravě, v obvodech a na školách.  

 

 

 

 

Představa programu Easy Street je založena na skutečnosti, že její hostitelé mají významné 

vztahy v oblastech působení nebo s lidmi, s nimiž pracují. Jejich nabyté životní zkušenosti jim 

umožňují porozumět potřebám cílové skupiny, stejně jako způsobům a metodám, pomocí 

kterých lze dosáhnout změny. Díky tomu postupně získávají důvěru mládeže a možnost ji 

ovlivňovat. Vzájemná důvěra mezi mládeží a hostiteli často vede k tomu, že hostitelé 

zaujmou roli pozitivních vzorů, které mladí lidé často nemají.  

  

Většina zaměstnanců programu Easy Street jsou mladí dospělí, kteří vyrostli na předměstí 

Stockholmu. Všichni zaměstnanci jsou vyškoleni pomocí metody programu Easy Street, která 

je založena na hodnotách Fryshusetu  

Více informací o Fryshusetu  

Fryshuset byl založen v roce 1984 a je výsledkem společného úsilí Stockholmského týmu 

YMCA a několika neúnavných nadšenců, s cílem řešit sociální otázky, kterým mládež čelí, a to 

otevíráním nových perspektiv pro změnu. Fryshuset je nezisková organizace nezávislá na 

jakékoli politické ideologii nebo náboženství. Sídlo Fryshusetu je ve Stockholmu s pobočkami 

ve Skärholmenu, Husby, Kalmaru, Malmö, Göteborgu a Kodani, Dánsku. Některé aktivity a 

projekty probíhají také v několika dalších částech Švédska, a dokonce i po celém světě, 

přičemž všechny se pyšní přibližně 40 000 návštěvníky měsíčně. Fryshuset má přibližně 600 

zaměstnanců. Veřejné financování pokrývá přibližně 5 % aktivit, zbývající část je financována 

pomocí grantů, dotací a poplatků za služby jako jsou vzdělávací a sociální programy.  


