

Er du mellom 16 og 23 år og trenger litt ekstra
støtte i hverdagen av en voksen som bryr seg?

Vinn,
vinn!

Er du en ung ﬂyktning som vil bli kjent med en trygg ressursperson som har samme språk
og kulturbakgrunn som deg selv, for å få støtte og inspirasjon i hverdagen?
Da vil vi at du tar kontakt med oss!

Du vil få mange muligheter til
å samtale og spørre om ting du
lurer på. Kanskje har du spørsmål om kulturforskjeller, integrering, idrett, utdanning eller
arbeid? Gjennom å lytte til
den voksnes erfaringer kan du
lære, og dermed også lykkes
bedre i å nå dine egne mål.
Du vil også få mulighet til å
være med på aktiviteter med
ungdom fra andre land så vel
som Norge.

Vinn, vinn!-prosjektet er et samarbeid mellom den
ideelle stiftelsen Menneskerettighetsakademiet
og Redd Barna. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.
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Du skal være sammen med den voksne to timer hver 14. dag. I team på ﬁre – to voksne og
to ungdommer – skal dere gjøre hyggelige ting sammen. Det kan være turer i skog og mark,
utstillinger, se fotballkamper eller bare rusle rundt i byen. Hva dere vil gjøre, bestemmer
dere selv! Hensikten er å bli kjent, senke skuldrene og ha det ﬁnt sammen.

HVEM ER RESSURSPERSONEN?
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Den voksne er en trygg og godt integrert person som
har samme språk og kulturbakgrunn som deg selv.
Vedkommende har bodd lenge i Norge og kjenner godt
til det norske systemet. Den voksne får ikke lønn for
sitt engasjement, men ønsker å dele sine erfaringer
og kunnskap med deg fordi han eller hun synes det
er viktig.

KONTAKT

‘‘

Prosjektleder
Latif Rahman Sarshar
latif@mr-akademiet.no
mobil 41 30 5212
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Vinn, vinn-prosjektet er et unikt tiltak
der enslige unge ﬂyktninger får støtte
i hverdagen og der trygge voksne med
minoritetsbakgrunn kan føle mening
og bruke sine ressurser og erfaringsbakgrunn.
LATIF R . SARSHAR

Initiativtaker og prosjektleder
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Redd Barna kjemper for barns
rettigheter og for at alle barn skal
leve et verdig liv – uansett hvem
de er og hvor de bor. Redd Barna
jobber i 117 land over hele verden,
også i Norge.
Menneskerettighetsakademiet
er en ideell stiftelse som gjennom
undervisning, prosjektarbeid, rådgiving og ekspertise, arbeider for
å fremme respekten for menneskerettighetene. Stiftelsen arbeider i
Norge og ﬂere land i Europa.
www.menneskerettighetsakademiet.no
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