Röda Korsets mentorverksamhet i Örebro - ett givande utbyte
Sedan 2008 har Örebro kommun valt att ta ett stort ansvar i att välkomna ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Kommunen har fyra kommunala boenden för
ensamkommande barn och ungdomar i länet och tar även ansvar för de barn som
placeras i familjehem. Syftet med verksamheten är att ge barnen och ungdomarna en
trygg start i Sverige samt underlätta etablering i det svenska samhället. När
ungdomarna fyller 18 år flyttar de från boendena till egna lägenheter och då finns
kommunens utslussverksamhet som stöd. På utslussverksamheten får ungdomarna
bland annat läxhjälp, vägledning inom hälsa, arbetsmarknad och ekonomi samt
samtalsstöd. Målet är bland annat att hjälpa ungdomarna att bredda sitt sociala
nätverk och att de ska ha eget boende och vara självförsörjande vid 21 års ålder.
Mentorerna hjälper ungdomar in i det svenska samhället
Röda Korsets mentorverksamhet fungerar som ett komplement till Örebro kommuns
utslussverksamhet för ungdomar mellan 18 – 21 år. Exempel på aktiviteter som en
mentor från Röda Korset kan göra med sin ungdom är att bjuda hem ungdomen och
visa hur livet fungerar i en svensk familj, det kan även vara olika typer av sport-,
kultur- eller sociala aktiviteter. Utöver detta hjälper mentorn till med ekonomisk
rådgivning och annat stöd som ungdomen kan ha behov av. Röda Korsets mentorer
kan finnas med även efter att ungdomen har fyllt 21 år.
Ord från en mentor
Hans Jonson är frivilligledare för Röda Korsets
mentorverksamhet i Örebro. Han är en aktiv medlem
sedan ca fem år tillbaka och anser att det är ett givande
arbete att vara mentor, då man kan hjälpa någon och
bidra till hens utveckling. Dessutom får man en inblick i
andra kulturer. Hans har just nu kontakt med en 21-årig
kille från Afghanistan, de pratas vid eller träffas någon
gång i månaden. En del ungdomar har kontakt med sin
mentor mer sällan. Hans är mån om att poängtera att hur
ofta man träffas och vad man gör tillsammans ska styras
av ungdomens önskemål.
Bli mentor
I nuläget har Röda Korset Örebro fem mentorer, och välkomnar gärna fler. Varje
mentor har hand om minst en ungdom, och all kontakt och aktivitet sker i
samförstånd. Som mentor bör man räkna med att vara aktiv i minst ett år. Vid
intervjun som genomförs inför uppstarten hos Röda Korset får man berätta om sin
bakgrund och sina intressen. Man får också uppge hur mycket tid man har möjlighet
att lägga ned på sitt mentorskap, och därefter matchas man med en passande ungdom.
Kontakt
För mer information eller för att engagera dig som mentor hos Röda Korset Örebro,
kontakta Hans Jonson på telefon 070 538 2408 alt. hjonson@telia.com eller besök
hemsidan redcross.se/orebro/
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