Våre nye barn
Bo- og omsorgsløsninger for barn som har flyktet alene til Norge

Ungdom som har flyktet alene til Norge har hatt opplevelser vi knapt kan forestille oss. De har måttet reise fra familie og venner, hjemmene sine og kjente
omgivelser. De fleste har hatt en strabasiøs og til tider livsfarlig ferd mot Norge.
Enslige mindreårige flyktninger er, som ungdommer flest, opptatt av skole, fritidsaktiviteter, fremtidsdrømmer og venner. Men som nye i et ukjent land kan de
selvsagt ikke kodene, forstår ikke kulturen helt, og vet ikke hvordan de skal komme på ”innsiden”.

Familiehjem

SAMMEN

Familiehjemsmodellen er en bo- og omsorgsløsning for barn som flykter
alene til Norge og som skal bosettes i en kommune. Modellen skal gi
familiebasert omsorg med trygge, stabile omsorgspersoner, og det legges stor
vekt på kvalitet og langsiktighet i omsorgen.

Prosjektet SAMMEN skal bidra til at ungdom som har flyktet alene til Norge
får mulighet til å bli kjent med norsk ungdom. Slik kommer de raskest og på
den mest naturlige måten inn i lokalmiljøet på sitt nye hjemsted. De får en
reell mulighet til å bli en del av sosiale nettverk og få venner.

Familiehjemmene er barnas hjem. Det innebærer at barna blir boende i hjemmet
også i avlastningsperiodene - eller dersom fosterforeldrene skulle slutte som
fosterforeldre. Barna beholder dermed hjem, venner, skole og nettverk, noe som
sikrer dem stabilitet i oppveksten. Kommunen stiller egnet bolig til rådighet, og
tre til fem barn og fosterforeldre lever sammen som i en familie

Sammen jobber ungdommene i grupper med et selvvalgt prosjekt og mot et
felles mål. SOS-barnebyer og norske kommuner tilrettelegger prosjektet.
Engasjert norsk ungdom er nøkkelen til å integrere enslige mindreårige på en
naturlig måte i det norske samfunnet. Uten dem har ikke norske myndigheter
en sjanse!

Familiehjemsmodellen er basert på SOS-barnebyers 65 ås erfaring, og utviklet
i et samarbeid mellom Asker kommune, Husbanken og SOS-barnebyer.

SAMMEN er utviklet i samarbeid mellom SOS-barnebyer og kommunene
Lillehammer, Oppegård og Asker.

Mer informasjon: www.sos-barnebyer.no/varenyebarn. Epost: sos@sos-barnebyer.no
Våre nye barn er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet, Husbanken og Egmont Fonden.

