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Ett år med vår mentorsverksamhet i Sverige
2017 var året då SOS Barnbyar öppnade upp sin första nationella verksamhet i Sverige.
Verksamheten stöttar unga ensamkommande, som placerats i nätverkshem, att nå en god
etablering i samhället. Verksamheten riktar sig idag till unga boendes i Hammarkullen i
Göteborg och totalt 54 ungdomar deltog i programmet under det första året. Stödet ges
genom individuella mentorskap samt genom gruppaktiviteter, i vilka vi stärker de unga för att
på sikt göra deltagarna självständiga och självförsörjande, samt proaktiva och aktiva i
samhället.

Deltagarna är 16–21 år och vi har en eftersträvansvärd, jämn könsbalans mellan killar och
tjejer. Under året genomfördes 1 618 insatser varav hälften var i individuella
mentorskapsträffar och hälften i gruppverksamheter. Antalet genomförda insatser ökade för
varje månad, vilket kom att ställa allt högre krav på verksamheten att hålla tydliga rutiner och
arbeta strikt med sin metodik i verksamheten. Detta var nyttigt, då mycket programutveckling
kunde genomföras och testas under året.

Verksamheten är utåtriktad och vi strävar efter att länka de unga till olika aktörer i samhället,
så att de unga på så sätt kan bli allt mer självständiga och självförsörjande. En viktig del i
detta är att länka till samarbetsföretag, vilka på olika sätt och utifrån sina förutsättningar
kunnat bidra med praktikplatser eller volontärinsatser och studiebesök. Detta har värderats
högt, då det öppnar dörrar för de unga och att en ökad yrkeslivserfarenhet ger mer än bara en
rad på ett CV. Att kunna vara delaktig på en arbetsplats skapar känsla av förståelse, en plats
att öva svenska språket, en känsla av tillhörighet samt att nätverk kan skapas och sociala
koder läras.
Varmt tack till er som varit med och bidragit!

Antal ungdomsinsatser i
Hammarkullen 2017
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Individuellt stöd till de unga
SOS Barnbyar arbetar alltid för att ge stöd till barn som har eller riskerar förlora sina föräldrars
omsorg. I organisationens mentorsverksamhet i Hammarkullen verkar vi för att ge stöd till
etablering för ensamkommande unga (16–21 år), som bor i nätverkshem. Ett nätverkshem
innebär att de ensamkommande barnen/ungdomarna har placerats att bo hos en släkting, en
vän till familjen, en bekant eller liknande, alltså hos någon som finns inom den unges nätverk.
Vi ser dock att just dessa ungdomar är i extra behov av stöd då de ofta uppvisar svårigheter
att etablera sig i det svenska samhället. Orsaken till det är att familjerna de bor hos ofta själva
kan ha bott en kortare tid i Sverige och därmed saknar större eller etablerade nätverk,
tillräckliga kunskaper om det svenska samhället samt att de sällan pratar svenska i hemmet.
Detta medför att familjen kan ha svårt att vara ett naturligt stöd för de ungas etablering och
utveckling till självständiga och självförsörjande unga vuxna i Sverige.
Ingen människa är en annan lik och verksamheten arbetar därför med de ungas individuella
behov av stöd. Målbilden och det övergripande syftet för den unges deltagande ska dock alltid
vara dennes etablering, men vägen mot målet och dess insatser på vägen dit kan se mycket
olika ut från deltagare till deltagare. Mentorerna arbetar därför med att ge individuellt och
behovsanpassat stöd, vilket vi gör inom i huvudsak tre livsområden; ”Samhällsorientering”,
”Fritid, kultur och nätverk” samt ”Utbildning och arbete”.

De unga sätter, tillsammans med sina mentorer, upp sina utvecklingsmål inom livsområdena i
handlingsplaner. Detta sker på ett strukturerat och transparant sätt och vi ser det som mycket
viktigt att det är ungdomarna själva som är proaktiva i sin utveckling och att mentorerna bara
är deras stöd. Vi ska inte gå in och ta över de ungas utmaningar eller fatta beslut över de
ungas huvuden, utan det är de unga som är aktörer, inte vi. För att möjliggöra detta arbetar vi
i handlingsplanerna med så kallade ”SMARTA mål”. Dvs att de är Specifika, Mätbara,
Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Actionorienterade, vilket verkar för att göra deltagarna
aktiva och motiverade i sin egen utveckling.
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Personalen i verksamheten
Under 2017 arbetade en grupp medarbetare som mentorer i verksamheten. Totalt uppgick
bemanningen till sex heltidstjänster i Hammarkullen. Dessa mentorer har alla tidigare
yrkeserfarenhet av att arbeta med ungdomars utveckling på olika sätt, bland annat från
boenden för ensamkommande eller inom andra och liknande verksamheter för unga inom
exempelvis socialtjänst eller skola. Mentorerna har olika bakgrunder och erfarenheter, för att
vi på bästa sätt ska kunna matcha de ensamkommande barnens behov av stöd.
Varje mentor har ansvaret för ca 8–10 personer, samt att ansvara för vissa återkommande
gruppverksamheter som vi erbjuder veckovis. Arbetsgruppen har även arbetat med
gemensam handledning och deltagit i verksamhetens programutveckling och implementering.
Mycket av personalens arbete fokuserar på att ge de unga en ökad samhällsorientering, både
på ett teoretiskt och praktiskt sätt. Det är genom att ge ungdomarna dessa nycklar som de blir
tryggare att utvecklas och vara en del av samhället.
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Så förverkligar vi FN:s mål för hållbar utveckling
2015 antog FN:s medlemsstater en plan för en hållbar framtid. En ambitiös strategi med
17 delmål som ska utrota extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisor och att lösa
klimatkrisen i världen till år 2030. För SOS Barnbyar är de här målen en bekräftelse på att vi
är på väg mot rätt håll. Våra verksamheter jobbar mot alla målen men delmålen 1, 3, 4, 5, 8,
10, 16 och 17 har en extra tydlig koppling till SOS Barnbyar. Ni som givare är bland annat
med och stödjer mål 5, 8, 10 och 17.

5. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.
Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor,
möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

8. Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

10. Ekonomisk utveckling kan leda till minskad fattigdom för individen och samhället. Vi måste
verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka
samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder såväl som mellan länder för en minskad
ojämlikhet.

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
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