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Bakgrund  
•Starkt samband mellan ekonomiskt välstånd och aktiv 
delaktig i samhället, ha god social delaktigt och god 
hälsa. 

•Barn och unga - svårare att prestera i skolan, vilket 
kan ge stora individuella som samhälleliga effekter på 
både kort som lång sikt om dessa inte stöttas i sin 
skolgång. 



      
         

        
 

Programområde C 
Minska risken  för ek onomisk u tsatthet 

Särskilt mål, främja social inkludering av människor 
som befinner sig i riskzonen för fattigdom eller social 
utestängning, inbegriper de som har det sämst ställt 
och barn. 



       
          

      
  

    

Förutsättningar 

• Budget: 211 miljoner sek, beslutas på nationell nivå, 50%
av medlen direkt till barn (ej stöd till barnen via föräldrar)

• Deltagare/projekt: projekt för vuxna 1030 deltagare, för 
barn 12 projekt,

• Finansieringen från fonden: 100 procent



    

    

     
    

Insatser 
• Möter tematiskt målområde ekonomisk utsatthet. 

• Insatser kan ske på individ-, organisations- och 
strukturnivå. 

• Insatser som stärker individens möjlighet till arbete. 
Preventiva, effektiviserande och systemförstärkande 
insatser. 



       

      
         

      
 

Minska  risken  för barnfattigdom 

• Insatserna riktas till barn från 6 år till 19 år. 

• Socialfonden ska inom ramen för barnfattigdom 
arbeta med insatser som syftar till att barn får en 
trygg skolgång, meningsfull fritid och en social 
gemenskap. 



  
   
  

         

       
 

  

Skillnader/likheter med   nuvarande program 

• Ersätter nuvarande Fead 
• Barn 6-17 år, vuxna 18-64 år 
• Inte Fead målgrupp utan personer med uppehållsrätt 
• Befinna sig i relativ fattigdom (lägre än 60% av 

medianinkomst) 
• Målet även för PO C egen varaktig försörjning via 

motiverande och preparerande insatser 
• Ej registrering av deltagare 



Prioriteringsområden Programområde C

Transnationalitet

Horisontella principer

Utanförskapsområden

Arbete och 
utbildning/skola

Social  
inkludering

Utrikes födda

Ensamstående 
med barn

Långtidsjuk- 
skrivna

Stora barnfam.

Mottagare  
försörjnings

stöd

Skuldsatta Arbetande  
fattiga

Barn & unga De ohjälpta

Trångbodda



Programområde C, Minska risken för 
ekonomisk utsatthet och barnfattigdom

Utanförskap-
sområden

Områden med soci-
oekonomiska ut-
maningar

Utanförskaps -
 områden

Arbete och 
utbildning

/skola

Rusta individer in-
för arbete

Skapa möjlig heter 
för utbildning

Främja fullföljd 
skolgång

Social 
inkludering 

Motverka ohälsa

Skapa tillit

Ge samhälls -
information

Stärka egenmakten

Främja meningsfull 
fritid



Mer information på www.esf.se




