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Søknad til TV-aksjonen, KFUK-KFUM-bevegelsen

Å få unge mennesker inn i fellesskapet er nødvendig for fremtiden – lokalt, nasjonalt og globalt. Det er en 
viktig og vanskelig oppgave. Mange unge faller utenfor skole og jobb, og utenforskap har store konsekvenser 
både for den som opplever det, og for alle rundt. Utenforskap er en trussel mot samfunnet. 

Vi vil bekjempe utenforskap med trygge og inkluderende fellesskap
KFUK-KFUM-bevegelsen jobber målrettet med å skape trygge og inkluderende fellesskap. Vi ser at ungdom 
kan oppleve utenforskap av de samme grunnene enten de bor i Norge, Palestina eller Uganda. Hindringene 
for å delta i trygge fellesskap dreier seg om økonomi, funksjonsevne, kjønn, etnisitet, religion og seksuell 
orientering. 

Selv om det ikke finnes noen enkel løsning for å bekjempe utenforskap, viser programmene og metodene 
våre at tidlig deltakelse på fritidsarenaen er forebyggende. Ved å tilby barn og unge trygge fellesskap og 
arenaer for medvirkning blir de unge selv i stand til å bryte barrierer og forme en bedre fremtid for seg selv, 
for andre og for verden.

Midlene fra TV-aksjonen er en investering i fellesskapet og fremtiden
Vi ønsker å bruke midlene fra TV-aksjonen på å styrke og videreutvikle programmer og aktiviteter vi allerede 
driver og ser effekten av i Norge og i partnerlandene våre Etiopia, Kenya, Uganda, Sør-Afrika og Palestina. 
Fellesnevneren er å forhindre utenforskap. Målgruppen er barn og unge i alderen 11–30 år som av ulike 
grunner står i fare for å falle utenfor. En stor del av arbeidet vårt gjøres av frivillige, og unge er selv med på å 
utvikle programmene.

Del 1: Hvem er vi?

Del 2: Hvilke behov ser vi?

Del 3: Hva vil vi?
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INNLEDNING

INNHOLD

skape åpne, trygge fellesskap der barn og unge kan være seg selv 
og utvikle seg

sørge for at unges stemmer blir hørt, gjennom å tilby opplæring i 
og arenaer for medvirkning

bidra til at unge opplever god helse, livskvalitet og trygghet

jobbe for å gi unge bedre mulighet til utdannelse og arbeid

VI VIL ...
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KFUK-KFUM-bevegelsen er en del av verdens største ungdomsorganisasjon, YMCA, og verdens største 
kvinneorganisasjon, YWCA. Arbeidsmetodene og aktivitetene våre samler oss på tvers av landegrenser. 
Globalt møter YWCA og YMCA 70 millioner unge mennesker. I Norge møter vi årlig 40.000 deltakere og 
medlemmer.

Slagordet vårt er «Vær deg selv – stå opp for andre»
KFUK-KFUM-bevegelsen består av KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Global. Vår 
hovedoppgave er å styrke unge mennesker og lokalsamfunn over hele verden. Vi vil gi unge mennesker 
mulighet til å være seg selv og samtidig kunne utgjøre en forskjell for andre. Vi jobber for å være en åpen og 
mangfoldig bevegelse der alle har mulighet til å delta, uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet, 
seksuell orientering og kjønnsidentitet.

DEL 1: HVEM ER VI?

Slik jobber vi i de ulike landene:

Sosiale og økonomiske forskjeller påvirker også unge i Norge, 
til tross for at det er et rikt land. Mange unge har ikke tilgang 
til fritidsaktiviteter, og 114 000 unge mennesker står utenfor 
skole og jobb. Flyktninger, innvandrere, mennesker med 
funksjonsnedsettelser og familier der foreldre har falt utenfor 
arbeidslivet eller har lav inntekt, er spesielt utsatt. Vi tilbyr 
derfor fritidsaktiviteter og programmer for unge mennesker 
over hele landet. Målet er å inkludere alle og bryte ned 
barrierene for å delta. 
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åpne møteplasser for unge 
(Forandringshus og andre arenaer)

folkehøgskoler

kulturskoler 

åpne barnehager 

speiding og friluftsliv 

musikk og kultur 

ledertrening 

idrett 

leirer og festivaler 

arbeidstrening og yrkesopplæring

Vi er en grasrotdrevet bevegelse som i stor grad baserer oss på frivillighet. Vi arbeider etter «først hvem – 
så hva»-metodikken, som betyr at vi først blir kjent med målgruppen, og deretter møter vi behovene deres 
i aktivitetene våre. 

I Norge og 
partnerlandene 

våre samarbeider vi 
med ulike ungdoms-
organisasjoner om å 

organisere:
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Uganda tar imot mange 
flyktninger fra nabolandene 
sine, blant annet fra Sør-Sudan. 
Flyktningene er mer utsatt 
for å havne utenfor, og 
mange opplever utfordringer 
med mental helse og traumer.
Færre rettigheter gjør det vanskelig 
å få en inntekt. Gjennom YGlobal Uganda jobber 
vi med rådgivning innen mental helse og med 
entreprenørskap.
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i Sør-Afrika, og mange unge opplever at de 
mangler muligheter. Flere dropper ut av skolen, 
og kriminelle gjenger rekrutterer sårbare ungdommer. 
Gjennom Sør-Afrika YMCA hjelper vi unge på kant 
med loven med å komme tilbake til skole eller jobb. 

Gjennom en langvarig konflikt, et delt samfunn og begrensede muligheter føler mange 
unge på manglende fremtidshåp i Palestina. Utfordringene knyttet til mental helse er store. 
Unge tyr lett til vold fordi de ikke ser andre muligheter, og mange fengsles. Gjennom East 
Jerusalem YMCA, Gaza YMCA og Palestina YWCA arbeider vi med de unge for å forebygge 
konflikt og for å vise andre uttrykksformer enn vold. Vi arbeider også med unge som er 
eller som har vært fengslet, for å gi dem fremtidsmuligheter.
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Unge i Etiopia har begrensede muligheter til utdanning og jobb, og 
arbeidsledigheten i landet er høy. Gjennom Etiopia YMCA mobiliserer vi unge 
og gir dem muligheter til fremtidig arbeid gjennom jobbtrening og deltakelse i 
organisasjoner

Ekstremisme og radikalisering har økt kraftig i Kenya de siste årene. Gjennom 
Kenya YWCA arbeider vi mot voldelig ekstremisme ved å følge opp unge som 
står i fare for å radikaliseres. De unge får opplæring og jobbmuligheter som skal 
motvirke ekstremisme og radikalisering.
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Det er mange utfordringer som er like for unge i Norge, Etiopia, Kenya, Uganda, Sør-Afrika og Palestina. 
De unge har mange av de samme behovene, og de møter ofte hindringer som ligner, selv om situasjonene 
rundt er forskjellige. På grunn av dette bruker vi mange av de samme metodene i de ulike landene hvor vi 
jobber. 

Vi ser at mange barn og unge som står i fare for å falle utenfor, har behov for veiledning og støtte som vi kan 
gi dem gjennom programmene og aktivitetene våre. I søknaden tar vi utgangspunkt i fire områder som er i 
tråd med flere av FNs bærekraftsmål:

DEL 2: HVILKE BEHOV SER VI?

FELLESSKAP MEDVIRKNING HELSE, 
LIVSKVALITET OG 

TRYGGHET

ARBEID OG UTDANNING

BEHOV FOR FELLESSKAP
Relasjoner skaper fellesskap. Relasjoner gjør at vi føler oss sett, og at vi opplever tilhørighet. Tilhørighet er 
et grunnleggende behov hos oss alle, og som ung er fellesskapet med andre jevnaldrende viktig. Skole, jobb, 
lokalmiljø, fritidsaktiviteter og trygge møteplasser er viktige arenaer hvor unge møtes, utvikler seg og blir en 
del av fellesskapet og samfunnet.

Det som hindrer unge i å delta i trygge fellesskap, er blant annet økonomi, alder, funksjonsevne, kjønn, 
religion, etnisitet og seksuell orientering. Økonomien er ofte årsaken til utenforskap, og familiens økonomi 
blir et hinder for å delta i aktiviteter og samfunnet generelt. 

Utenforskap har store konsekvenser for samfunnet og individet
Utenforskap truer bærekraften i samfunnet ved at samfunnet mister verdifulle ressurser. 
Ifølge tidligere arbeids- og sosialminister Henrik Asheim vil det i ytterste konsekvens koste det norske 
samfunnet minimum 15 millioner kroner når et menneske faller utenfor. Dette er kun de økonomiske 
kostnadene. I tillegg kommer de individuelle kostnadene som ikke kan måles i kroner og øre. Lignende 
regnestykker kan settes opp for andre land, og ofte kan konsekvensene være enda mer alvorlige.

Flere unge føler seg ensomme og isolert
En behovs- og mulighetsanalyse som KFUK-KFUM Norge gjennomførte blant unge voksne i Oslo våren 2020, 
viste at det var mange som var ensomme. Pandemien har forsterket opplevelsen av ensomhet og isolasjon. I 
tillegg til å miste viktige sosiale arenaer som skole og fritidsaktiviteter, har unge gått glipp av mange store og 
små tilfeldige møter. I Norge har Barneombudet undersøkt konsekvensene pandemien har hatt for barn og 
unge, og de påpeker at støtte til sosiale fritidsaktiviteter bør prioriteres for å ta igjen den tapte tiden.

BEHOV FOR MEDVIRKNING
Å styrke medvirkningen unge har, styrker også de unges rolle i samfunnet. Det gir oss et bedre samfunn 
når unge deltar og blir hørt, inkludert og involvert. Unge mennesker er ressurser, og vi må alle bidra for 
å sikre dem en god overgang og inngang til livet som voksne. Det gjør vi ved å la dem være med på å ta 
beslutninger. Da vokser mulighetene deres for fremtiden. 

Mange unge blir hindret i å medvirke 
Det er mange unge som møter ulike barrierer som handler om holdninger, tilgang på informasjon og 
ekskludering fra viktige arenaer. For at de unge skal ha mulighet til å medvirke, trenger de arenaer der 
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de blir inkludert i beslutningene. Beslutninger kan ikke være tatt på forhånd, og alle som ønsker å delta i 
debatten, må få mulighet til det. 

Mangel på informasjon 
For at unge skal ha mulighet til å engasjere seg og ønske å ta del i debatter og viktige spørsmål, trenger de 
tilgang på rett og forståelig informasjon. Aktiviteter og programmer må gi dem informasjonen de trenger for 
å ta stilling til spørsmål som angår dem.

Negative holdninger til unge
For at unge skal engasjere seg, trenger de å bli tatt på alvor. Hvis meningene til de unge og de voksne er 
forskjellige, får ofte meningene til de unge mindre verdi. 

Hvis unge ikke er delaktige i samfunnet, vil det i verste konsekvens føre til redusert deltakelse i samfunnet. 
Har unge tro på egne meninger, kan de ta selvstendige valg, være der for andre og være engasjerte 
medmennesker.

Vi må lytte til barn og unges meninger
Barnekonvensjonen artikkel 12 sier at alle barn og unge har rett til å si sin mening og deres mening skal bli 
tatt på alvor. Rettighetene gjelder absolutt alle barn. Hovedprinsippet er at barnets beste skal komme først, 
i alle situasjoner, overalt. Den gjelder alle under 18 år og under alle forhold – både i krig og fred. Barn er en 
sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Det handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, 
men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter.

BEHOV FOR GOD HELSE, LIVSKVALITET OG TRYGGHET
Som ung møter du perioder med store kroppslige og mentale forandringer. For mange er tenårene en 
spennende tid der de utvikler seg sosialt og prøver ut ting de aldri har gjort før. Samtidig er dette en periode 
der prestasjonspress og andre former for psykiske utfordringer preger hverdagen. 

Helse, livskvalitet og trygghet er grunnleggende for et godt liv. Helse har et kroppslig, mentalt og sosialt 
aspekt. Livskvalitet handler om hvordan en person oppfatter sitt eget liv, og trygghet handler om å ha 
tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse. 

De unge trenger tilgang på informasjon, opplæring 
og trygge arenaer
Hvis unge mangler de trygge rommene der de kan snakke åpent eller får 
dekket  de grunnleggende behovene sine, kan det påvirke livskvaliteten 
og gi en følelse av manglende tilhørighet. Unge som vokser opp i 
konflikt eller i et samfunn med mye vold, har ofte traumer som 
hindrer dem i å delta aktivt i samfunnet. Dette gjelder blant annet 
unge i Palestina, sørsudanske flyktninger i Uganda og ukrainske 
flyktninger i Norge. 

For å bryte ned barrierene for unges helse, livskvalitet og trygghet 
må vi sørge for at de har tilgang til informasjon og opplæring, og vi 
må gi dem trygge arenaer for å ta opp utfordringer knyttet til helse og 
livskvalitet, verktøy til å forvalte egen helse på gode måter og arenaer for å 
drive helsefremmende aktiviteter.  

Koronapandemien har ført til økt vold i hjemmet
Pandemien har hatt stor innvirkning på unge menneskers helse, særlig mental helse. Ifølge UN Women har 
det blitt rapportert om en økning av kjønnsbasert vold og vold i hjemmet. Unge kvinner har vært ekstra 
utsatt under pandemien. Under nedstengninger har det blitt rapportert om økt antall unge kvinner som 
ringer hjelpelinjer for vold i hjemmet, om ungdomsgraviditeter, og om jenter og unge kvinner som slutter på 
skolen.
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I alle aktivitetene våre legger vi vekt på barn og unges behov. Som en demokratisk organisasjon for barn og 
unge, skal unge mennesker oppleve at de blir hørt og tatt på alvor når de er i kontakt med oss.

En helhetlig tilnærming er viktig i møte med unge. For å få et godt liv trenger vi trygge og inkluderende 
fellesskap, aktive medborgere, helse og trygghet, arbeid og utdanning.

Vi vil se på mål og tiltak for hver av de fire områdene som vi har beskrevet over.

DEL 3: HVA VIL VI?

BEHOV FOR ARBEID OG UTDANNING
For mange er det utfordrende å fullføre skolegangen og komme seg ut i sin første jobb. Unge har derfor 
behov for støtte i skolen og med jobbsøkingen og at noen er villig til å gi dem den første arbeidserfaringen. 

Mange unge står utenfor arbeid og utdanning - konsekvensene er alvorlige
Det er ulike utfordringer som kan gjøre det å skaffe seg arbeid og utdanning til en barriere for mange unge, 
blant annet dårlig økonomi, manglende nettverk, utfordringer med helse, språk og motivasjon. Utdanning 
er en grunnleggende menneskerettighet, og veldig mange flere går på skole i dag enn for bare få tiår siden. 
Ifølge SSB står likevel 114 000 unge mennesker i Norge utenfor skole og jobb. 
Det vitner om et stort behov for gode programmer og arenaer for å hjelpe unge mennesker tilbake til skole 
og arbeid. 

Høy arbeidsledighet blant unge kan i ytterste konsekvens føre til fattigdom, rus og kriminalitet. Unge 
dropper ut av skolen fordi de blir gravide, blir giftet bort eller ikke klarer skolegangen på grunn av traumer. 
Andre  mister skolegang fordi de lever i konflikt, blir satt i ungdomsfengsel eller må flykte. 
For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobb. For at det skal bli mulig, må vi skape 
en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må jobbe hardere for å inkludere de 
unge i arbeidsmarkedet. Sivilsamfunnsorganisasjoner spiller i mange land en viktig rolle der det offentlige 
ikke klarer å møte samfunnets behov for utdanning og arbeid, for eksempel gjennom enkel yrkesopplæring 
og entreprenørskap.
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FELLESSKAP

Mål
Unge mennesker er del av trygge, åpne og inkluderende 
fellesskap

Delmål
Verken funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet, seksuell 
orientering eller kjønnsidentitet oppleves som hinder for å 
delta i aktivitetene våre 

De unge har et rikt og variert fritidstilbud, uavhengig 
av økonomisk situasjon

Tiltak
Skape flere trygge møteplasser som Forandringshus, ungdomsgrupper og samtalegrupper

Bruke metoder som har læring, mestring og glede i fokus

Tilby økonomisk støtte til unges deltakelse

Arrangere leirer hvor unge møter et åpent fellesskap
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Invitere unge på tvers av folkegrupper til sosiale aktiviteter for å skape samhold og redusere konflikt

Tilby gratis ferie- og fritidsopplevelser for barn og unge

Lære opp unge til felles arbeid mot fremmedfrykt, rasisme og ekstremisme

Alt vi gjør i KFUK-KFUM-bevegelsen handler om fellesskap og å jobbe sammen med og for unge 
Vi jobber for å fremme trygge, åpne og inkluderende fellesskap og forebygge utenforskap. 
Aktivitetene våre inkluderer alle, og alle skal oppleve å ha et sted å høre til. Gjennom tilbudene våre 
kan unge få råd og veiledning, samtidig som de får tillit og ansvar. Vi ønsker å skape økt deltakelse på 
eksisterende og nye arenaer som tilbyr fellesskap til unge mennesker, blant annet speiding, studentgrupper, 
samtalegrupper som Safe-space-grupper og United Sisters, grupper for unge mødre og Forandringshus.

Vi skal tilby og videreutvikle aktivitetene våre for bestemte målgrupper og arbeide aktivt med tilrettelegging 
på leirene og arrangementene våre for at alle kan delta. Vi ønsker å hjelpe flere gjennom økonomiske 
ordninger, som gir barn og unge fra økonomisk vanskeligstilte familier mulighet til å delta i alle aktivitetene 
våre. 

MEDVIRKNING

Mål
Unge mennesker er aktive medborgere og deltar i beslutninger

Delmål
Aktivitetene våre kjennetegnes av ungt lederskap

Unge er aktive samfunnsdeltakere lokalt, nasjonalt og globalt

Unges stemmer og meninger blir hørt av samfunnets 
beslutningstakere

Tiltak
Tilby unge deltakelse i ulike lederutviklingsprogrammer og lederkurs 

Skape flere arenaer hvor unge har reell medvirkning, tillit og ansvar 

Drive demokratiopplæring og debatt-trening

Gi unge mulighet til å delta på lokale, nasjonale og internasjonale arrangementer, utvekslingstilbud og 
prosjekter

Det er viktig for KFUK-KFUM-bevegelsen at aktivitetene våre drives av de unge selv
De unge skal tidlig få muligheten til å prøve seg i rollen som ledere. Metodene våre legger vekt på at unges 
stemmer skal bli hørt. Vi ønsker å gi flere unge mulighet til å bli hørt i de lokale aktivitetene våre og til å ta 
på seg nasjonale og internasjonale verv. 

Vi ønsker å gi unge verktøyene de trenger for å organisere seg selv og bli aktive samfunnsdeltakere. De 
unge skal oppleve at de er med å skape sin egen fremtid. Det er viktig å lære unge om hvordan de kan bli 
sett og hørt gjennom ikke-voldelige virkemidler. Fra arbeid i Palestina vet vi at det å føle seg hørt og sett kan 
forebygge konflikt.

Med flere ungdomsgrupper som samles for å delta på aktiviteter de har lyst til å drive med, kan vi nå mange 
unge. Det kan være alt fra en speidergruppe, teatergruppe til aktivisme. Hos oss får unge tilbud om ulike 
programmer, aktiviteter og kurs i blant annet demokrati, debatt, hvilke rettigheter de har, og hvordan de kan 
påvirke samfunnet rundt seg. Vi ønsker å videreutvikle arenaene våre for reell ung medvirkning og vil blant 
annet utvikle en veileder for frivillige organisasjoner. 
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HELSE, LIVSKVALITET OG TRYGGHET

Mål
Unge har god helse og opplever trygghet med egen identitet 
og i lokalmiljøet sitt 

Delmål
Aktivitetene våre bidrar til å bedre unges fysiske, mentale 
og sosiale helse

Unge har tilgang på informasjon og tilbud som sikrer god 
seksuell og reproduktiv helse 

Unge har kunnskap om og er åpne i møte med kjønnsmangfold 

Unge er trygge både hjemme og ute i lokalmiljøet sitt 

Tiltak
Tilby unge rådgivning og samtalegrupper om mental helse

Etablere trygge grupper som jobber med temaer som opptar de unge selv

Tilby opplæring i temaer om kropp, seksualitet, grenser og gråsoner 

Skape flere arenaer hvor unge har mulighet til å delta i helsebringende aktiviteter som friluftsliv, fysisk 
aktivitet eller musikk 

Gi unge og voksne i møte med unge opplæring i hvordan de kan fange opp dem som trenger ekstra 
støtte   

Etablere et nasjonalt senter for avhopperprogram og arbeide for å fange opp unge som står i fare for å 
havne i kriminell virksomhet 

Inkludere unge flyktninger i Norge, blant annet gjennom programmer for å bearbeide traumer

Bedre fysisk og mental helse gjennom samtalegrupper og aktiviteter
Vi mener at livskvalitet og helse henger sammen, og både fysisk og mental helse er viktig for å leve et godt 
liv og føle seg trygg. Å ha et nettverk og noen å snakke med er essensielt. Derfor ønsker vi å utvikle de 
eksisterende samtalegruppene våre som er ledet av unge. Her kan de snakke om utfordringer de ikke kan 
snakke om ellers i samfunnet, eller hjemme. Det kan være seksuelle rettigheter, seksuell og reproduktiv 
helse, unges rettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Gjennom friluftsliv, treningsgrupper og 
idrettslag legger vi vekt på økt deltakelse i fysisk aktivitet som gir helsegevinst. For å skape trygge rom 
arbeider vi med deltakelse fremfor prestasjon.  

Alle søker tilhørighet, og mange finner tilhørigheten i et gjengmiljø. Vi ønsker derfor å tilby flere unge et 
godt program som tilbyr støtte og gir verktøy til unge som ønsker å komme ut av kriminalitet.

Unge i krig og konflikt trenger trygge omgivelser
Vi ser et økende behov for å tilby trygge rom og inkluderingsmuligheter fordi 

mange unge lever i konflikt og krig. Målet vårt er å integrere flyktninger 
i de eksisterende tilbudene våre på lik linje med andre, og vi ønsker å 
tilby terapi, for eksempel gjennom musikk, sang og dans. Vi vil trene 
opp rådgivere i mental helse som kan hjelpe unge gjennom vanskelige 
og krevende situasjoner i livet. Rådgiverne kan sørge for at unge får den 
hjelpen de trenger og har krav på. 
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Vi ønsker å bruke TV-aksjonen til å bygge på programmene og aktivitetene vi allerede har og vet fungerer 
godt for å få barn og unge inn i et fellesskap. Samtidig vil vi starte opp nytt, bærekraftig arbeid innenfor de 
fire områdene vi har tatt utgangspunkt i her, basert på erfaringene våre. For å få til dette skal vi fortsette 
satsingen på vårt allerede godt utviklede arbeid med frivillige. De frivillige er bærebjelkene i arbeidet vårt, 
og de skal få nødvendig støtte og opplæring. De skal føle seg trygge på å starte opp nye aktiviteter og vite 
hvordan de kan videreutvikle aktivitetene de allerede jobber med. De skal ha tilgang på programmateriell 
og nødvendig informasjon for å drive aktiviteter og programmer på best mulig måte. Gjennom å jobbe med 
frivillige styrker vi organisasjonene våre, og flere får opplæring og får ta del i aktiviteter, og kan i sin tur bidra 
inn i organisasjonen som frivillige.

KFUK-KFUM-bevegelsen ønsker å bety mer for flere, og utgangspunktet vårt er alltid unge menneskers virke-
lighet og behov. Det at vi jobber etter «først hvem – så hva»-metodikken gjør at prosjektene er bærekraftige 
og tjener de unge både på kort og lang sikt. Denne metodikken innebærer en kontinuerlig endringsvillighet 
som er viktig for å gi varige resultater. 

DEL 4: BÆREKRAFT OG VARIGE RESULTATER

ARBEID OG UTDANNING

Mål
Unge fullfører utdannelse og får sin første jobb 

Delmål
Unge har grunnleggende ferdigheter for å ha jobb 

Unge som har droppet ut eller står i fare for å droppe ut, 
kommer tilbake til skolen 

Unge har verktøy for å skape sin egen inntekt

Tiltak
Tilby rådgivning og veiledning for å hjelpe unge tilbake til skolen 

Tilby spare- og lånegrupper for å gi unge muligheter til inntekt og en sikrere økonomisk situasjon

Tilby unge deltakelse i ulike programmer og kurs 

Tilby kurs og veiledning for å hjelpe unge å realisere egne ideer i ungdomsdrevne prosjekter 

Tilby yrkesopplæring, arbeidserfaring og ikke-formell læring

Hjelpe unge med å bli inkludert i skolen 

Mestring av hverdagen gjennom skole og jobb
KFUK-KFUM-bevegelsen jobber med og for unge som trenger ekstra støtte for å fullføre skolen eller få 
jobb. Våre programmer skal hjelpe dem med å mestre krav og utfordringer de vil møte i livet. Dette gjør vi 
gjennom å gi unge støtte og god veiledning. Vi samarbeider med skole, familie og samfunnet rundt.

Vi ønsker å utvikle og tilby blant annet leksehjelp, arbeidstrening, kompetansekurs, ungt entreprenørskap 
og spare- og lånegrupper. Det kan innebære veiledning én til én, mulighet for å bygge kunnskap, erfaring og 
praksis. De unge får opplæring i hvordan de kan spare penger og hvordan de kan drive en liten bedrift, og 
de får yrkesopplæring som gir dem større muligheter på arbeidsmarkedet. 

Vi vil videreutvikle opplæringsprogrammer i livsmestring i temaer som konflikthåndtering, helse 
og ledertrening. I tillegg til å støtte opp under de formelle opplæringsarenaene, gir aktivitetene og 
programmene våre grunnleggende ferdigheter og erfaringer som vil hjelpe de unge med å stå i utdanning 
og arbeid gjennom livet. Vi ønsker å støtte flere unge ved å gi dem ansvar fra ung alder av og lære dem om 
krav og forventninger i arbeidslivet. 
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Søknad til TV-aksjonen, KFUK-KFUM-bevegelsen

Hvordan kan vi bidra inn i TV-aksjonen?
Vi har mange deltakere, medlemmer og frivillige spredt over hele Norge som kan være med å mobilisere for 
TV-aksjonen. Vi har godt samarbeid med lokale menigheter og med kommuner i forbindelse med aktiviteter 
og programmer.

Hvordan skal vi samarbeide om TV-aksjonen?
KFUK-KFUM Norge har en lederrolle og står som søker. Målene i søknaden er felles, og de tre 
organisasjonene (KFUK-KFUM-speiderne, KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Global) samarbeider 
om å nå målene i fellesskap. Vi vil etablere tydelige avtaler mellom de tre organisasjonene og med 
partnerorganisasjonene i de andre landene. Her skal det gå tydelig frem hvem som har ansvar for å nå hvilke 
mål, og med hvilket budsjett. 

DEL 5: ORGANISERING OG FREMDRIFT

HØST 2022 | OPPSTART

Etablere samarbeid med NRK

Holde oppstartsmøter med sekretariatet

Sikre erfaringsutveksling med organisasjoner 
som tidligere har mottatt støtte

Utarbeide mer detaljerte prosjektplaner 
sammen med lokale grupper og 
samarbeidspartnere

Konkretisere internt budsjett

VINTER 2022-23 | FORBEREDE LANSERING

Planlegge reportasjereiser med NRK

Utarbeide undervisningsopplegg for skoler

Ansette sekretariatet

Utvikle og produsere kampanjemateriell

Inngå samarbeid med byråer

Engasjere og involvere egen organisasjon

VÅR 2023 | OPERASJONALISERING

Mobilisere hele bevegelsen og etablere 
lokale komiteer

Fortsette med produksjon av 
kampanjemateriell

Konkretisere samarbeid med næringsliv 
og andre samarbeidspartnere

Planlegge arrangementer og aktiviteter

HØST 2023 | KAMPANJESTART

Verve bøssebærere

Støtte ambassadører

Gjennomføring av arrangementer og 
aktiviteter

PR-arbeid og promotering av sending

TV-aksjon 2023
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