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Sosiale forhold i Kosovo

PFs humanitære prosjekt
SOS-UNGDOMSPROGRAM
I KOSOVO

Kosovo er et av de fattigste og mest sårbare landene
i regionen.
70 prosent av befolkningen i Kosovo er under 30 år,
50 prosent er under 18 år. 45 prosent er arbeidsledige, ungdomsledigheten er så høy som 73 prosent.
Over 75 prosent av landets fattige mottar ingen hjelp
fra det offentlige.

Det finnes få fosterfamilier i Kosovo, og det er få andre
tiltak som tilbyr alternativ omsorg. SOS-barnebyer er
de eneste som tilbyr familiebasert omsorg utenom
fosterfamiliene.
Fattigdom, høy arbeidsledighet, vold i hjemmet, diskriminering av kvinner når det kommer til rett til utdannelse, arbeid og helse, fører til økt risiko for at barn
mister mulighetene til å gå på skole, et helsetilbud,
et hjem, tilstrekkelig med mat og til en familie.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for at barn skal vokse opp med god
omsorg i en familie. Vi jobber med barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra
familien sin. Vi forebygger at barn mister omsorgen fra sin biologiske familie gjennom å styrke familier og
lokalsamfunn. Der det er til barnas beste, kan vi tilby et nytt hjem i en SOS-familie eller fosterfamilie. Vårt mål
er at barna blir selvstendige voksne og ressurser i sine lokalsamfunn.
SOS-barnebyer jobber tett opp mot lokale partnere og myndigheter for å bedre omsorgssystemer for barn
og finne gode løsninger der det offentlige ikke har kapasitet.

SOS-barnebyer Norge
Mariboes gate 13
Pb 733 Sentrum, 0105 Oslo

Telefon: + 47 23 35 39 00
sos@sos-barnebyer.no
www.sos-barnebyer.no

Bankkonto: 8380.08.73730
Tilsluttet SOS Children’s Villages
International, Østerrike
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Det er stor tilflytting til hovedstaden Pristina av mennesker som søker økonomiske muligheter, noe som
fører til et enormt press på eksisterende infrastruktur,
sosiale tjenester, veier og boliger.

«Vi er nå en del av noe stort
som forandrer livet til mange.
Det er forebygging i praksis.»
Politiets Fellesforbund

SOS-barnebyers ungdomsprogram i Kosovo
Ungdomsledigheten i Kosovo er på over 70 prosent. Unge som har vokst opp i alternativ omsorg stiller
ekstra svakt på jobbmarkedet. Mange av dem har droppet ut av skolen, de må tidlig ta ansvar for seg selv,
har lite nettverk og får færre jobbmuligheter som voksne. De er også mer utsatt for sosial ekskludering,
fattigdom, hjemløshet og vold, og har større risiko for å ende opp i kriminelle miljø.
Politiets Fellesforbund gir muligheter til unge i Kosovo
I 2017 etablerte SOS-barnebyer i Kosovo et eget program
for unge som vokser opp i en SOS-familie. Der det tidligere
var vanlig med ungdomshus, hvor de unge fikk større ansvar
under rettledning, bor nå ungdommene hjemme i SOS-familien sin til de er klare for å flytte for seg selv.

Ungdomsprogrammet legger vekt på betydningen av kompetansebygging innen digital teknologi og engelsk som fremmedspråk. Ungdommer med praktisk yrkesrettet utdanning får
også veiledning og hjelp til oppstart og utviklingsfasen av
egen bedrift. De lærer om hvordan utvikle en god forretningsstrategi, fornuftig økonomiforvaltning og riktig markedsføring.

For unge som har opplevd omsorgssvikt eller mistet omsorgen
fra sine foreldre, kan ungdomstiden by på ekstra utfordringer.
Omsorgspersonene får opplæring og kompetanseheving på
nettopp dette området, slik at de kan være gode støttespillere
og veiledere for ungdommene i denne viktige utviklingsfasen.

Et nyetablert fond vil sørge for midler til oppstart og etablering
av mentorordning, som også vil bidra til at ungdommene
kommer seg ut i arbeidslivet.

Ungdommene har også sin egen kontaktperson fra SOSbarnebyer som gir individuell støtte, samt psykologisk- og
pedagogisk oppfølging.

Programmet vil også sørge for et viktig ettervern for ungdom
(18-23 år) når de flytter for seg selv. Dette er en kritisk fase for
mange som har vokst opp i alternativ omsorg, og god oppfølging er av ekstremt stor betydning.

Veien til selvstendighet
og mulighet for en jobb
Ungdomsprogrammet forbereder
ungdommene på et selvstendig
voksenliv. Forberedelser til arbeidslivet, og tiltak som kan hjelpe ungdommene inn på arbeidsmarkedet
er en viktig del av programmet.
Overgangen fra barn til selvstendig
voksen kan være en krevende og
spennende prosess. For unge som
har vokst opp uten sin biologiske
familie, som har opplevd rus eller
vold, som mangler utdanning eller
nettverk i samfunnet, kan møtet med
voksenlivet bli svært utfordrende.
Ungdomsprogrammet har en støttefunksjon for ungdommer over 18 år,
som bor for seg selv.

1602 44 17313

Florentina vil bli fotograf
Da Florentina flyttet inn hos SOS-familien sin, ble hun først satt ut
av alle reglene. – Jeg var ikke vant til å ha så mange regler. Jeg var
jo vant til å gå ut og inn som det passet meg. Flere ganger ønsket
jeg å flytte herifra. Men jeg snakket mye med psykologen i barnebyen
om dette, og ble overbevist om at det var best for meg å bli, forteller
Florentina.
I dag ser Florentina at reglene
egentlig var til hjelp. – Jeg har en
lillebror. Når han blir tenåring, vil
jeg hjelpe ham med å følge de
samme reglene. Jeg tror dette
vil gjøre tenåringslivet hans mye
enklere, forklarer Florentina.
Florentina har foreløpig ikke bestemt
seg for hva hun vil studere, men
kanskje blir det fotografi. Hun er nemlig lidenskapelig opptatt av fotografering. – Jeg pleide alltid å ta bilder i stedet for å bli fotografert selv,
men jeg tenkte ikke på det som en karrieremulighet. Så en dag tok
jeg bilder i barnebyen bare for moros skyld. Alle synes de var veldig
gode. Det gjorde meg motivert, og jeg fotograferer nå mange ulike
aktiviteter og tar mye bilder. Det får meg til å føle meg veldig bra og
viktig samtidig, sier Florentina.

Mottakers kontonummer

✔︎

Ja, jeg vil støtte PF’s humanitære prosjekt
SOS Ungdomsprogram i Kosovo
100,- pr. mnd. via avtalegiro
Konto som skal belastes.

Valgfritt beløp over 100 kroner.

Fødselsnummer. Må fylles ut for å få skattefradrag.

BRUK BLOKKBOKSTAVER. Kupongen fylles ut og leveres til SOS-barnebyer.

Fornavn:................................................................... Etternavn:..........................................................................
Adresse:................................................................... Fylke: ................................................................................
Postnummer:............................................................ Poststed:............................................................................
Telefon:..................................................................... E-post:...............................................................................
E-post må oppgis hvis du ønsker nyhetsbrev.

Sted/Dato:................................................................ Underskrift:........................................................................

SOS-barnebyer, Postboks 733 Sentrum, 0105 Oslo

For denne avtalen gjelder de alminnelige vilkår for AvtaleGiro.

17016170
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