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Patrick Machniak (t.v.) er oprinde-
ligt fra Polen og begyndte hos 
Paw Møller i fakta Buddinge som 
en del af Coop Crew, og har nu 
fast job i butikken. Det er fedt at 
være en del af et fællesskab og  
at lære noget nyt, synes Patrick   
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Hvor kom ideen fra?
»Vi havde svært ved at få tilstrækkeligt man-
ge unge til at søge job i fakta-butikkerne. Der-
for talte jeg og især min salgschef med Gladsaxe 
Ungdomsskole. Sammen lavede vi et praktikfor-
løb for nogle af kommunens skoletrætte unge, 
der hos os fik et pusterum fra lektierne og fik 
dem tilbage på sporet, så de ikke end-
te uden job og uddannelse og der-
med fik brudt den sociale arv. 
Jeg og en kollega nåede i flere 
hold at have 16 unge i praktik 
1 dag om ugen i 6 uger – og 
de fleste endte efterfølgende 
med at få et fritidsjob hos os 
eller i andre butikker. En dag 
blev jeg så ringet op for at kom-
me med til et møde med Den A. 
P. Møllerske Støttefond, der gerne 
ville gøre projektet landsdækkende i et 
samarbejde mellem Coop og Ungdomsskolefor-
eningen. Det blev til projektet Coop Crew og en 
bevilling på 27 millioner kroner.«

Hvor mange kommer i job?
»Op mod 80 procent af de unge har fået et job ud 
af forløbet. De øvrige er på den ene eller anden 

vis blevet samlet op af kommunen. Nogle var 
måske først og fremmest med for at få et bed-
re sprog og skal videre til noget andet, mens an-
dre med psykiske udfordringer var med for at få 
lidt luft og se muligheder uden at skulle ende i 
et egentligt job.«

Hvordan finder du tid til  
at være med?

»Jeg har en handicappet datter 
og en søn med ADHD. Jeg ved 

derfor, at min søn og datter 
har brug for en chance for at 
blive en del af arbejdsmar-
kedet med alt, hvad det inde-

bærer af netværk, udvikling 
og socialt samvær. Så jeg har 

private grunde til at være med 
til, at projekter som Coop Crew 

skal lykkes. Men jeg har også tidligere 
sammen med jobcentre hjulpet en del andre i 
job, så jeg ved, at det virker, og at det giver så 
meget mening også for mig selv. Jeg er blandt 
andet blevet langt bedre til at kommunikere. 
Det er desuden spændende at se, hvor meget de 
fleste af de unge udvikler sig på kort tid, når de 
får chancen.« 

Butikschef Paw Møller fra fakta i Buddinge i København har været med  
til at lave et program, Coop Crew, hvor 3700 udsatte, skoletrætte unge  

kan komme i praktik og efterfølgende få et job 
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 »Jeg har tidligere 
sammen med job- 

centre hjulpet en del 
andre i job, så jeg  
ved, at det virker«

Butikschef Paw Møller, 
 fakta i Buddinge

COOP CREW
Over 120 udsatte unge 
har indtil nu fået en 
bedre chance socialt 
og på arbejdsmarkedet 
gennem Coop Crew, 
der er et samarbejde 
mellem Ungdoms- 
skoleforeningen og 
Coop og som Den A. P. 
Møllerske Støttefond 
finansierer med  
27 millioner kroner.
Programmet løber i  
6 år, hvor mindst  
24 kommuner skal 
ende med at deltage. 
Målet er at få fat i 
3700 udsatte unge,  
og at mindst halvdelen 
af dem får et ordinært 
fritidsjob ud af  
forløbet. 

SKOLETRÆTTE  
FÅR ET PUSTERUM
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