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Tack för ert stöd till ungdomar i Sverige!
SOS Barnbyar har nu
haft aktiv programverksamhet i Sverige i
ett och ett halvt år. Vårt
främsta fokus här är att
tillhandahålla stöd inom
det vi kallar ”leaving
care”; den period då en
ung person som
placerats i samhällsvård
ska lämna denna och
övergå till att leva ett
självständigt och
självförsörjande liv.
Varmt tack för att ni är med och bidrar till att fler unga får större möjligheter!
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Mentorsverksamheten i Hammarkullen
Initialt har vi utvecklat ett mentorsprogram för att ge ungdomar stöd under en fas i livet som
ofta kan upplevas som svår. Då målgruppen är såväl stor som bred, valde vi att börja med att
rikta in oss och anpassa programmet för ensamkommande unga som placerats i så kallade
nätverksfamiljer.
Detta arbete har pågått och vidareutvecklats sedan starten i januari 2017 och nu ser vi över
möjligheterna att expandera verksamheten till andra delar av landet och att anpassa det även
för en bredare målgrupp.
Mentorsprogrammet hjälper ungdomarna att bland annat etablera sig i samhället. Sedan
starten har 63 deltagare ingått i programmet och över 3 000 insatser har genomförts. Stödet
ges genom individuella mentorskap samt med gruppaktiviteter, i vilka vi stärker de unga för att
på sikt göra dem självständiga och självförsörjande, samt proaktiva och aktiva i samhället.

Fastställda antagningskriterier
Sedan årsskiftet har en tydlig förändringsteori tagits fram. Samtidigt har antagningskriterierna
för nya deltagare definierats tydligare och anpassats så att deltagarna på bästa sätt kan
tillgodogöra sig programmets olika etableringsinsatser.
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De nuvarande kriterierna innebär att de ansökande behöver vara mellan 16 – 21 år, bo i ett
nätverkshem, ha uppehållstillstånd samt ha tillräckliga språkkunskaper för att kunna
tillgodogöra sig programmets verksamhetsmål. Deltagandet i verksamheten är frivilligt, därför
är även motivation en viktig faktor, då mentorerna varken kan eller bör göra jobbet åt de unga,
utan enbart fungera som stöd på vägen.
Verksamheten i Hammarkullen sker i nära samarbete med socialtjänsten i Angered, vilka
också hänvisar många ungdomar till oss. Vi har idag en eftersträvansvärd jämvikt av både
pojkar och flickor med i programmet.
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Samarbete med partnerföretag ger jobb
Som vi även rapporterat tidigare så har vi allt mer kommit att utveckla samarbeten med olika
aktörer i samhället, och även med SOS Barnbyars partnerföretag. Två av dessa sker i
samverkan med DHL och Semcon, som på olika sätt engagerat sin personal både på och
utanför arbetsplatserna. Bland annat inspirerar och stöttar de unga med allt från läxläsning till
möjlighet att göra studiebesök. I somras hade vi även ambition om att kunna erbjuda
sommarjobb eller praktikplats till så många som möjligt av ungdomarna. Över 60 procent av
deltagarna lyckades få en sysselsättning, och nästa år hoppas vi nå hela vägen till 100
procent.
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Genom samarbetet med DHL erbjöds 12 ungdomar en högavancerad truckförarutbildning. Av
dessa klarade samtliga de praktiska proven, men tre klarade inte de teoretiska proven på
grund av bristande kunskaper i svenska. De övriga nio har nu tungt truckkörkort och kan
därmed i princip få arbete vilken dag som helst, då arbetsmarknaden är i stort behov av just
truckförare.

Språkkafé
Under våren arrangerades 18 temabaserade språkkafétillfällen som riktade sig till samtliga
ungdomar i verksamheten. De teman som behandlades var allt från internationella
kvinnodagen till höstens val och partipolitik. Högläsning, stafettskrivning och genomgång av
aktuella ordlistor var också återkommande aktiviteter. Ungdomarna fick utöver detta gå på
diverse studiebesök såsom till Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg. I snitt har tio
ungdomar per vecka deltagit i språkkafét och antalet språkkaféinsatser som gavs under våren
uppgick till 106 tillfällen.

Studieverkstad
Samtliga ungdomar har blivit erbjudna möjlighet till stöd och hjälp med skolarbete, studier eller
andra läs- och språkrelaterade uppgifter i form av återkommande tider för studieverkstad.
Studieverkstaden har under våren ägt rum en gång i veckan, tre timmar vid varje tillfälle. I snitt
har sju ungdomar per vecka deltagit i studieverkstan och antalet studiehjälpinsatser som gavs
under våren uppgick till 75 tillfällen.

Mingelträff
Under våren arrangerades en mingelträff där ungdomarna fick möjlighet att träffa personal
från SOS Barnbyars samarbetspartner DHL, för att på så sätt få praktisera sitt språkbruk och
utöka sitt nätverk. Minglet var ett populärt event för såväl ungdomar som yrkesverksamma
och nu planeras ytterligare två mingelträffar.
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Utvecklingen framåt
För närvarande ser vi på SOS Barnbyar över möjligheterna att utöka arbetet och vi vill nå fler
unga med liknande stödinsatser både i Sverige och i övriga världen. Vi har fått positiv
feedback från Socialstyrelsen och flera kommuner har visat stort intresse.
Parallellt med det arbetet fortsätter vi att göra några slutgiltiga justeringar i verksamheten, för
att den ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt. När den är tillräckligt
genomarbetad blir det även lättare att tillämpa den på fler platser.
När vi tar steget till nästa region finns även tankar om att digitalisera och tillgängliggöra våra
insatser i högre grad.

ÅTERRAPPORT 2/2018 | SVERIGE HAMMARKULLEN

Foto: SOS Arkiv

Personalen i verksamheten
Personalen i verksamheten är aktiva och ansvarar för ca 8 – 10 unga per person. De ansvarar
också för vissa återkommande gruppverksamheter som erbjuds regelbundet.
Mentorerna är även med och påverkar hur målen ska uppnås. Här är det viktigt att
mentorerna har samsyn sinsemellan och arbetar på ett relativt likriktat sätt, för att skapa ett
enhetligt och kvalitativt program.

Tillsammans för social hållbarhet
De 17 globala målen för hållbar
utveckling (SDG) i Agenda 2030 – som
antogs av FN:s generalförsamling i
september 2015 – trädde officiellt i kraft
den 1 januari 2016. Under de kommande
tolv åren kommer länderna att göra
samlade insatser för att stoppa alla
former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet
och ta itu med klimatförändringarna,
samtidigt som man ser till att alla är med.
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För SOS Barnbyar är dessa mål en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning. Vår
verksamhet jobbar mot alla mål men delmålen 1, 3, 4, 8, 10, 16 och 17 har en särskilt tydlig
koppling till SOS Barnbyar. Genom att investera i SOS Barnbyar är ni bland annat med och
stödjer mål 5, 8, 10 och 17.
Mål 5 – Jämställdhet. Jämställdhet och en rättvis fördelning av makt, inflytande
och resurser är 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.
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Genom full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla uppnår vi en
inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt.
Mål 10 – Minskad ojämlikhet. 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.
Mål 17 - Partnerskap. Globala och innovativa partnerskap stärker genomförandemedlen och möjliggör en hållbar utveckling.
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