SOS-BARNEBYERS PROSJEKTER I NORGE
SOS-barnebyers programvirksomhet i Norge jobber for at barn skal få vokse opp med god omsorg i en familie. Vi jobber for at familier
i krise kan styrkes så de selv kan ta vare på barna sine, og at det etableres nye, trygge familier for barn som trenger det. Vi jobber for
at det skal finnes gode samfunnsstrukturer og vilje til å ta vare på barn. Vi skal jobbe sammen med kommuner og andre for å utvikle
og spre modeller som gjør at flere barn får en trygg oppvekst og god omsorg. Vi driver i dag følgende prosjekter:

Under samme tak - Søskenprosjektet

Målgruppe: Søsken som er under offentlig omsorg.
Hensikt: Modellen Fosterhjem for søsken, som
kommunene kan benytte for å gi flere søsken
mulighet til å vokse opp sammen, er utviklet og
utprøves.
Hva skjer: Fosterhjem for søsken skal gi familiebasert omsorg og stabil oppvekst for søsken som
ikke kan bo med sine foreldre. Fosterforeldrene har
tilgang på støtte og avlastning, og fosterhjemmene
vil først og fremst være barnas hjem. Kommunen
stiller bolig til rådighet. Prosjektet utformes med mål
om at kommunene selv skal kunne bruke modellen.
Status: Prosjektet ble utviklet i samarbeid med
Husbanken og kommunene Drammen, Ringerike,
Skien og Lillehammer, og prøves ut i Drammen.

Familiepartner - forebygging

Målgruppe: Familier som står i fare for å gå i
oppløsning.
Hensikt: Familiepartner skal sette foreldre i bedre
stand til å ta vare på sine barn. Familiepartner er
et hjelpetiltak, for familier med sammensatte behov
og utfordringer.
Hva skjer: En familiepartner går side om side med
familien, og er der for dem på deres premisser.
Familiepartneren fungerer som en los, koordinator
og en veileder for familiene. Barn og voksne blir
hørt og får den hjelpen de trenger. Familiepartneren
er med familien over tid, så lenge familien ønsker
og barnevernet ser det er nyttig.
Status: Prosjektet er helt i starten. Lillehammer og
Øvre Eiker kommune er med som pilotkommuner,
og gjøres i samarbeid med Ferd.

Fra hus til hjem

Målgruppe: Barn i barnevernet, og nye fosterhjem.
Hensikt: Fra hus til hjem er en aktivitet som gjennomføres av fosterforeldre og barn den første tiden etter
innflytting i nytt hjem. Kan også brukes for å få bedre
dialog med barna i fosterhjem, skape deltakelse og
involvering.
Hva skjer: Hensikten med prosjektet er å skape
samhold, tilhørighet og varighet i forholdet mellom
fosterforeldre, barn og deres nye hjem – og slik få
til stabilitet for barna.
Status: Materiell er utviklet, og kan bestilles, blant
annet Skravlekort som er hjelpemiddel i dialog med
barna. Materiellet brukes i Under samme tak, men
egner seg også godt som hjelp til dialog med barn i
andre deler av barnevernet.
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Sammen - Våre nye barn

Familiehjem - Våre nye barn

“It takes a village” - lokalsamfunnsprosjekt

Målgruppe: Barn og unge som har flyktet alene til
Norge.

Målgruppe: Barn og unge som har flyktet alene til
Norge.

Målgruppe: Barn som står i fare for eller har falt
utenfor i samfunnet

Hensikt: SAMMEN skal bidra til at ungdom som har
flyktet alene til Norge og norsk ungdom får mulighet
til å bli kjent hverandre. 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.

Hensikt: Familiehjem gir god familiebasert omsorg
med trygge, stabile omsorgspersoner. Modellen er
basert på SOS-familiehjem som finnes i mange land
i Europa og resten av verden.

Hensikt: It takes a village skal løfte dialogen om
hva som skal til for å sikre at alle barn får en god
oppvekst. At flere bryr seg, inviterer inn, og tilbyr
støtte, øker sjansene for tidlig innsats og bidrar til
at alle kan få ta del.

Hva skjer: Basert på interesser og ønsker dannes
grupper på seks ungdommer, tre norske og tre som er
nye i kommunen. De jobber og skaper noe sammen.
Gruppen har selv mulighet til å bestemme hva som
skal være deres prosjekt, og de skal gjennomføre
det som en gruppe. En veileder og kommunen
bistår så langt det trengs.
Status: SAMMEN ble gjennomført i 25 kommuner.
SAMMEN er evaluert svært positivt av NTNU
Samfunnsforskning. Prosjektet fikk støtte fra Imdi
til gjennomføring også i 2020 og 2021.

Hva skjer: Kommunen stiller egnet bolig til rådighet,
og to til fem barn og fosterforeldre lever sammen
i en familie. Fosterforeldrene har tilgang på faglig
støtte, administrasjonshjelp og avlastning, og det
legges stor vekt på kvalitet og stabilitet i omsorgen.
Dersom fosterforeldrene av en eller annen grunn
må slutte, er det de som må flytte, ikke barna.
Dermed beholder barna sitt eksisterende hjem,
venner og skole.
Status: Modellen er utviklet sammen med Asker
kommune, der det nå er åtte familiehjem. Modellen
er tilgjengelig for alle kommuner. Familiehjemmene
er evaluert svært positivt av NTNU Samfunnsforskning.

Hva skjer: Prosjektet vil ha fire underprosjekter
som fokuserer på:
1. Informasjon- og kommunikasjonsmateriell til
skoler og barnehager
2. Utvikling av frivilligheten
3. Medvirkning av barn og unge lokalt
4. Involvering av kommune og lokalsamfunn
Status: Prosjektet er helt i starten. Skien og Lillehammer kommune er med som pilotkommuner.
www.sos-barnebyer.no/vart-arbeid-i-norge.no
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