Aktiviteter for barn og ungdom i asylmottak
Caritas Norge skal på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet arrangere aktiviteter for barn i asylmottak.
Caritas har det overordnede ansvaret, men vi er avhengig av frivilligheten i lokalsamfunnet for å
gjennomføre aktivitetene. Vi ser på dette prosjektet som en gylden mulighet til å engasjere
mennesker tilknyttet det katolske nettverket Norge i frivillig arbeid med flyktninger og styrke båndet
mellom de katolske menighetene og Caritas Norge.

Aktivitetene
Vi skal arrangere aktiviteter for barn fra 0 -18 år, på 14 ulike asylmottak på Øst- og Vestlandet.
Aktivitetene vil gjennomføres av frivillige i samarbeid med Caritas, en gang i uka over fire uker før
sommeren, og en gang i uka over fire uker etter sommeren.
Følgende aktiviteter skal arrangeres på asylmottakene:
Peacepainting (maling):
Den første aktiviteten er malerverksted med barn og ungdom på asylmottakene, ut ifra en metode
utarbeidet av stiftelsen Peacepainting. Her vil barna få mulighet til å utrykke seg gjennom et ordløst
språk på lerret, hvor fred og likeverd står i fokus. Det blir fokusert på at barna har laget noe verdifullt
med egenart som de selv og andre er takknemlige for å få.
Danseaktiviteter:
Danseaktivitetene vil bli gjennomført i samarbeid med en koreograf. Barna på asylmottaket vil lære
dansetrinn, og uttrykke seg gjennom et språk hvor de verbale språkforskjellene ikke er en barriere.
Aktiviteten skal bidra til glede, mestring og bedre helse gjennom bevegelser og gi hver enkelt av
barna mulighet til å utrykke seg til musikk.
Integrerende lek:
I denne aktiviteten vil barna få mulighet til å bli kjent med norsk barnekultur, kjente norske historier
og barnesanger. Vi ønsker også gjennom dette at barna får en opplevelse av lek som i en normal
barndom utenfor et asylmottak.

Frivillighet, opplæring og gjennomføring
Caritas ønsker frivillige som er engasjert for å bidra positivt inn i barn og unges situasjon på
asylmottak. Den frivillige bør være glad i å være med barn og ungdom, og ha lyst til å lede kreative
aktiviteter. Vi håper at mange personer fra menighetene og NUK ønsker å engasjere seg. Det viktigste
er at en bor i nærheten av et av de 14 asylmottakene vi skal ha barneaktiviteter i. En trenger ikke
snakke samme språk som flyktningene eller ha erfaring med arbeid med barn (selv om dette er en
fordel).
Caritas skal gi opplæring til de frivillige i de ulike aktivitetene, og følge opp underveis. Frivillige vil få
opplæring på et seminar arrangert av Caritas i Oslo eller i Bergen/Stavanger. De frivillige som har fått
opplæring vil lede de andre frivillige i sitt team i aktiviteten på de respektive asylmottakene. Det vil
være opplæring i aktiviteten malerverksted, i regi av Peacepainting, lørdag 13.mai. Det vil også
arrangeres opplæringsseminar i aktivitetene dans og integrerende lek.

Både unge og gamle kan melde seg som frivillige. Er den frivillige under 18 år vil vedkommende alltid
være sammen med en voksen over 18 år når de er ute i asylmottak. Caritas sørger for at alle frivillig
har politiattest og underskriver taushetserklæring.
Vi sikter i første omgang på å gjennomføre aktivitetene i én måned i mai/juni – én gang i uka – altså
fire ganger. Aktivitetene vil foregå etter normal arbeidstid. Vi vil gå i gang med en ny runde i
september/oktober.
Vi skal arrangere aktiviteter i følgende mottak: Ila statlige mottak (Oslo), Refstad transittmottak
(Oslo), Torshov transittmottak (Oslo), Drammen statlige mottak, Hvalsmoen statlige transittmottak
(Hønefoss), Hobøl mottak, Porsgrunn statlige mottak, Larvik statlig mottak, Kongsvinger statlig
mottak, Hamar statlig mottak, Sund mottakssenter, Stord mottakssenter, Førde statlig mottak og
Haugesund statlige mottak.

Overordnet mål med prosjektet
Aktivitetene Caritas Norge skal organisere i asylmottak har som hovedmål å berike og tilføre mening
til barns liv gjennom opplevelser av mestring og læring. Vi ønsker å bidra til normalisering i en
institusjonalisert periode i barnas liv. Barn som bor i mottak kan ha hatt opplevelser som er psykisk
krevende for dem. Når de er i aktivitet og opplever at de mestrer ting, er de bedre i stand til å takle
hendelsene de har opplevd.
Det legges vekt på at aktivitetstilbudet skal gå over flere uker slik at barna opplever tilbudet som noe
kontinuerlig. Det er et mål at deltakerne i tiltaket skal kunne knytte relasjoner med de frivillige og
hverandre utenfor de vanlige rammene til asylmottaket, både med voksne og jevnaldrende.
Et siste overordnet mål er at samhandling gjennom lek vil øke norskferdighetene til barna som deltar
på aktivitetene, noe som igjen er en nøkkel for integrering.

Les mer om Caritas Norge: http://www.caritas.no/
Les mer om Peacepainting: http://www.peacepainting.org
Annonse på frivillig.no hvis du vil vite mer om hvordan du kan bidra som frivillig:
https://frivillig.no/caritas/barn-p-asylmottak-trenger-en-omsorgsfull-lekekamerat
Kontaktperson Caritas Norge: Kristin Tynes Vågen, tlf. 404 28 458, e-post: kristin.vagen@caritas.no

