”Det har gett mig bränsle till min drivkraft”
På bottenplan i studenthuset Tensta Torn ligger TechTensta, en innovativ och
högteknologisk fritidsgård skapad av och för ungdomar i Järva. I 10 veckor
under vintern pågick TechTenstas mentorskapsprogram – ett initiativ som ska
ge Järvas ungdomar kompetenser, nätverk och självförtroende inför framtiden.
Idén om Techgården startade som ett sommarjobbsprojekt 2015. De
sommarjobbande ungdomarna fick ett utmanande uppdrag att ta fram idéer på hur
man kan stärka framtidsutsikter hos unga i Järva. Idén var att höja den digitala
kompetensen, främja ett positivt mindset och skapa ett nätverk med företag inom
tech och innovation.
Resultatet blev TechTensta, en mötesplats och digital skaparverkstad för ungdomar
mellan 13 och 19 år, där samarbeten, aktiviteter och lokalen utvecklas utifrån
ungdomarnas intresse och framtidsdrömmar. Genom TechTensta får ungdomarna
också chans att interagera med akademi och näringsliv på ett prestigelöst sätt.
Techcoacherna, som alla är studenter på KTH Kungliga Tekniska högskolan, finns
alltid på plats för att stötta i läxläsning, coacha i teknik eller hålla i workshops.
Förutom att ge unga i Järva något meningsfullt och roligt att göra efter skoltid, bidrar
TechTensta till att bland annat stärka ungdomars självförtroende, motivera till högre
studier och främja samhällsengagemang.
Mentorskapsprogrammet
Projektledare på KTHs alumni verksamhet och på Tech Tensta har under hösten
skapat ett nytt mentorskapsprogram. Genom partnerskapet som Tech Tensta och
Stockholm Stad har med KTH, Skanska och HP har ett antal ungdomar parats ihop
med varsin mentor. Mentorskapsprogrammet ger ungdomarna en chans att ta del av
sin mentors erfarenheter och kunskaper för att skapa sina egna mål. Men
programmet har blivit mycket mer än så.
– Mentorskapsprogrammet ger ungdomarna en chans att mötas med någon som bryr
sig om dem, och deras utveckling, förklarar en av mentorerna Chanel Braddon,
affärsutvecklare på Skanska.
Adepten Yusuf Hussein berättar att kontakten med mentorn Vanessa Wilson från HP
motiverar honom till att våga satsa på sina drömmar.
– Vi lever i en värld där namnet du bär på, eller familjen du kommer från väger tyngre
än din förmåga och skicklighet, så att komma i kontakt med Vanessa, som kommer
från liknande bakgrund som jag och som ändå tagit sig så pass långt i sin karriär har
gett mig bränsle till min drivkraft, säger Yusuf.

– Yusuf lär mig lika mycket som jag hoppas att jag lär honom, och något jag insett är
att ungdomarna som söker till programmet är de som verkligen vill utvecklas och
vidga sina vyer, berättar Vanessa.
Mentorn Julia Matwinska från Skanska håller med.
– Man kan säga att mentorn är den som bjuder på middagen, och adepten är den
som kommer med blommor. Mötena ger en energi och ett värdefullt utbyte av
erfarenheter som man kanske aldrig annars hade fått, säger hon.
– Om man har ett teknikintresse tycker jag verkligen att man borde söka till
programmet, säger Ritwan Hussein, en av adepterna. Det har gett mig vägledning,
och inspiration för framtida utbildnings- och yrkesval.
Digital Demo Stockholm
TechTensta är skapat i samarbete med Digital Demo Stockholm. Digital Demo
Stockholm är ett partnerskap som ska förbättra och underlätta för invånarna i
Stockholmsregionen med hjälp av digitala lösningar. Offentlig verksamhet, akademi
och näringsliv löser tillsammans en rad samhällsutmaningar genom utveckling av
smarta digitala funktioner. Samtidigt skapas det ny kunskap för framtida behov och
ökade affärsmöjligheter.

