Raport deplasare vizită de lucru realizată în cadrul proiectului “Un model
de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de
protecția copilului” finanțat prin Programul RO10 - CORAI

TARA IN CARE A AVUT LOC DEPLASAREA
Norvegia, orașele Bergen, Goll și Oslo

PERIOADA

6 – 10 iunie 2016

OBIECTIVELE DEPLASARII
Vizită de studiu realizată în cadrul proiectului “Un model de servicii integrate
oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția copilului” finanțat prin
Programul RO10 – CORAI
Obiectivele vizitei au fost:
- Cunoașterea sistemului de servicii oferite tinerilor în Norvegia (localităţile
Bergen şi Gol)
- Cunoaşterea unor iniţiative private adresate tinerilor (Bergen şi Oslo)
- Cunoaşterea metodelor folosite în lucrul cu tinerii în Norvegia

PROGRAM VIZITE ȘI PERSOANELE INTÂLNITE

1. 7 iunie 2016 – sediul SOS Satul Copiilor Bergen – întâlnire cu d-nul
George Myhrvold – MOLA Foundation
MOLA (Meaningful Childhood) este o fundație înființată în cadrul regiunii
Loddefjord și constituită din membrii voluntari, persoane care au un rol activ în
cadrul comunității. Consiliul director are influență inclusiv la nivelul conducerii
orașului Bergen.
Activitatea MOLA a început prin realizarea unei hărți de nevoi pentru regiunea
Loddefjord, considerată în urmă cu ceva ani ca fiind gazda unor importante
probleme sociale.
Scopul declarat este acela de a lucra pentru o copilărie sigură și frumoasă această
regiune.
Fundația coordonează o serie de proiecte care au rezultat din analiza nevoilor
comunității.
La finalul prezentării am aflat de la d-nul George Myhrvold că organizațiile
neguvernamentale nu se comportă ca fiind concurenți pentru aceleași resurse și
se consultă cum pot aplica împreună și împărți eforturile lor pentru rezolvarea
problemelor comunității.
2. 7 iunie 2016 – sediul SOS Satul Copiilor Bergen – întâlnire cu
Morten Sigurdsen, Vegard Viestad și Thomas Zandstra Helmsgård,
reprezentanții SmartKompetanse AS și formatori în metoda ART.
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Cei trei au avut o prezentare a programului ART (Aggresion Replacing Training),
program
destinat
prevenirii
comportamentului
delincvent
şi
reducerii
comportamentelor agresive la adolescenți și organizat în 3 părți.
Prezentarea a fost interactivă și a permis participanților să vadă o mică imagine a
modului în care se derulează formarea.
3. 8 iunie – întâlnire cu d-nul Ketil Skare - Trigger AS, localitatea
Askoy
Trigger AS este o întreprindere de inserție social înființată în anul 1990 și deținută
de către autoritățile locale. Sloganul acesteia este “A job well done”, numărul de
beneficiari la data vizitei era de 97 de personae, iar profitul realizat de către
acestea sunt reinvestite în cadrul firmei.
Beneficiarii fac parte din două categorii diferite, iar abordarea folosită în fiecare
dintre categorii este diferită.
4. 8 iunie – întâlnire VEMA, localitatea Askoy
VEMA – “the way to work”, organizație guvernamentală care oferă servicii de
suport pentru angajarea tinerilor cu vârste între 16 și 30 de ani. Serviciile
acordate privesc: aplicare teste personalitate și teste interese, suport pentru
scriere CV, pentru pregătirea unui interviu, consiliere și orientare vocațională,
împrumut caluclatoare.
Perioada de acordare a suportului este de 14 zile, timp în care tinerii beneficiază
inclusiv de mic dejun servit zilnic.
Organizația face mediere cu angajatorii tinerilor, plătesc tinerilor transportul până
la locul de muncă și asigură monitorizarea tinerilor angajați.
Pentru a stimula angajatorii, organizația plătește jumătate din salariul tinerilor
pentru o perioadă de 3 luni.
De asemenea, se oferă mentorat pentru tineri.
5. 9 iunie – întâlnire cu d-na Nina Elisabeth Hogmo, vizită serviciu
public comunitar Gol
Întâlnirea a avut ca obiectiv principal prezentarea sistemului de educație din
Norvegia și din regiunea Gol. Au fost prezentate aspecte care privesc organizarea
serviciilor educaționale din Norvegia alături de provocările și soluțiile identificate.
De asemenea, au fost prezentate serviciile de suport pentru angajare oferite
tinerilor cu vâsrsta începând cu 16 ani care părăsesc timpuriu școala.
6. 9 iunie – Salvation Army – organizație neguvernamentală
În orașul Gol funcționează o organizație guvernamentală sub egida Armatei
salvării. Aceasta colectează diferite obiecte mici și de mobilier precum și haine
second hand pe care le triază și le vinde în magazinul său. De asemenea,
organizația are și o mică cafenea unde vinde inclusiv dulciuri produse de
beneficiari.
În ambele mici afaceri lucrează personal din cadrul beneficiarilor organizației.
7. 10 iunie – întâlnire cu d-na Sherry Hakimnejais, Kompass & Co,
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Oslo
Scopul acestei organizații neguvernamentale este acela de a crea locuri de muncă
pentru tinerii care au părăsit școala. Organizația a fost creată în anul 2011 de
către d-na Sherry Hakimnejais care a fost impresionată de modelul lui Jamie
Oliver care susține tinerii care au fost în detenție și îi ajută să devină bucătari.
Organizația funcționează într-o clădire veche aparținând unei mari bănci
internaționale și în care este concepută ca și Hub pentru 70 de organizații
neguvernamentale care lucrează în domeniul social.
Sherry este foarte activă în ceea ce privește activitățile de advocacy și afirmă că,
abia după 5 ani a ajuns sa fie luată în seamă de guvern și invitată la diferite
seminarii.
Conceptul de funcționare se numește “circulating economy” și oferă se adresează
tinerilor cu vârsta de la 15 și 25 de ani. Tinerii ajung aici prin rețeaua creată de
Sherry sau pot fi referiți de către Protecția Copilului. Aceștia sunt acceptați doar în
baza unui interviu similar cu acela de la angajare, fără a se solicita alte informaţii
despre ei decât cele culese cu această ocazie. Tinerii beneficiază de mapparea
abilităților lor.
Tinerii sunt angajați pentru a face catering, pentru a servi la bar, pentru food
street. Aceștia provin din instituții și din asistență maternală.
Serviciul de catering are o capacitate de 30 de locuri, tinerii lucrând doar atunci
când există comenzi și fiind plătiți cu ora. Pentru comenzile speciale, angajează un
chef.
Începând din această vară vor avea și activități de grădinărit.
LECŢII ÎNVĂŢATE

Educația este o prioritate în Norvegia încă din anul 1979.
Angajarea tinerilor este acum o prioritate şi resurse importante sunt alocate de
autorităţi în acest scop
Tinerii beneficiază de servicii diversificate destinate să susțină angajarea.
Reorientarea resurselor de la ajutoare acordate tinerilor (menţinerea dependenţei)
către soluţii care susţin angajarea lor (creşterea independenţei)
Economia socială poate fi susţinută numai prin această reorientare a resurselor.
Calitatea produselor sau a serviciilor este cheia pentru succesul afacerii sociale.
EVALUARE
Toţi participanţii au apreciat foarte mult toate întâlnirile organizate, precum şi
modul în care a fost organizată vizita de studiu.
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