Kronprinsparets fond
Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om
å være unik – men ikke annerledes. Unge i dag lever i
en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24
timer i døgnet uten egentlig å se noen ordentlig i øynene.

deres mot, kreativitet og fremtidshåp for å løse de store
komplekse utfordringene verden står overfor. Vår
oppgave er å legge til rette for at hver enkelt ungdom
skal kunne ta ut sitt potensiale.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på
ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av
ulike årsaker risikerer å bli stående på utsiden av
fellesskapet. Noen mangler sosial kontakt og trygge
voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper
ut av skolen. Roten til det å falle utenfor ligger i
manglende følelse av tilhørighet. I ungdomstiden
handler ikke dette nødvendigvis om lengsel etter noen
å være sammen med, men om å finne beslektede sjeler.

Kronprinsparets Fond bidrar inn mot utvalgte prosjekter

Det å bli sett er grunnlaget for å våge å være synlig. Som
alle andre trenger ungdom å bli sett, bli anerkjent for
sine ressurser og oppleve å være del av noe. Unge trenger
hjelp til å finne frem til alt de selv er gode til, definere
sin fremtidsdrøm og skape sitt eget liv. Vi ønsker oss et
Norge bestående av mennesker som er trygge på at de
er gode nok som de er – mennesker med mot til å løfte
frem andre, fordi de engang selv opplevde å bli sett.
Ungdom er den viktigste ressursen vi har. Vi trenger

med ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på.
Disse initiativene løfter frem drømmene, talentet og
gnisten hos hver enkelt ungdom gjennom å tilby
tilhørighet og fellesskap. Fondet er en aktiv og langsiktig
partner. Gjennom samarbeid med dedikerte partnere,
er målet at prosjektene får muligheten til å skalere og
utvikle seg. Vi skal bidra til at det arbeidet de gjør blir
enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se
verdien av dem, bli inspirert og selv gjøre en innsats.

«Jeg har lært å se på verden med et annet syn – å sette det sammen til
et bilde som aldri blir ferdig. Der alle er med. Der alle mennesker
har noe godt i seg – selv de som har gjort andre vondt.
Godhet kan ikke oppstå av ingenting, så ondskapen vil alltid være der
– akkurat som lys følger mørke.»
Tine Anette, Arbeidsinstituttet

ARBEIDSINSTITUTTET
Arbeidsinstituttet i Buskerud er et praktisk alternativ

får hvert år ta del i deres prosjekt med mål om å skape

for ungdommer som trenger et annet tilbud enn det

læringsglede «for alle» i skolen. Viktige suksessfaktorer

ordinær videregående opplæring kan gi. Læringen

har vært fokus på ungdommens styrker og samarbeid

foregår i AIBs praktiske verksteder, gjerne kombinert

mellom ungdom, veiledere og ledere basert på gjensidig

med skole og bedrift. Gjennom dialog skaper

anerkjennelse og respekt. Ungdommene får økt selvtillit

ungdommene et bilde av sitt eget gode liv

og motivasjon for de stegene som må tas for å realisere

– fremtidsdrømmen.

egen fremtidsdrøm for utdanning og jobb.
Opplevelsen av at dette skjer i et felleskap av støttende

AIB er et lærested med fokus på nye og mer effektive

«læringskollegaer» gir ungdommene økt tro på at de

måter å forebygge «frafall» på. 150-200 ungdommer

skal nå sine mål.

Pøbelprosjektet
Pøbelprosjektets mål er å få unge mennesker – som

konstruktiv deltakelse i samfunnet, sier Eddi Eidsvåg,

av en eller annen grunn står utenfor det etablerte

grunnlegger av Pøbelprosjektet. – Vi gjør dette på en

skolesystem og arbeidsliv – ut i jobb eller i gang med

måte og i et språk som de unge forstår og respekterer.

videreutdannelse. Her er ikke pøbel et skjellsord,
men et uttrykk for en verdifull ressurs.

Resultater skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og
sterkt engasjerte medarbeidere, samarbeid med bedrifter

Gjennom seks uker med kurs og etterfølgende

og offentlige instanser som forstår utfordringene og

oppfølgning over tid motiverer Pøbelprosjektet den

ønsker løsninger. Resultatene taler for seg. – Vi fører

enkelte til å drømme, oppdage og ta i bruk sine

over 90 prosent av våre deltakere tilbake til skole eller ut

ressurser. – Dette er nøkkelen til utdanning, jobb og

i jobb, smiler Eddi. – Vårt motto er «Jeg er god nok!»

«JeG pleIDe Å teNKe At JeG SAtt FASt.
NÅ SeR JeG FRemoVeR.»
Kim, Pøbelprosjektet

«JeG blIR Sett oG tAtt I mot Som DeN JeG eR, oG Det Som
GJøR DeN StøRSte FoRSKJelleN eR At JeG hAR SKApt mIN
eGeN FRemtIDSplAN, DeR JeG FÅR bRUKt hele meG.»
Emanuel, GatekunstAkademiet

GATEKUNSTAKADEMIET
GatekunstAkademiet arbeider for at unge mennesker

Vi vet at alle har noe de er flinke til og noe de brenner

skal se og ta i bruk sine talenter og ressurser. Gjennom

for – sitt eget unike potensiale, sier Camilo Heredia,

personlig utvikling – i samspill med praktisk og kreativ

grunnlegger av GatekunstAkademiet. – Det kan være å

læring – gir vi ungdom muligheten til å finne den

lage kunst, bli sykepleier eller starte en egen bedrift.

originale utgaven av seg selv.
GatekunstAkademiet bygger på en mentorordning der
I dagens samfunn er forventningene store til hva som

de unge er med ut for å gjøre jobber og prosjekter. På

skal oppnås i livet. Kanskje blir man fortalt at det man

denne måten får de relevant arbeidserfaring innenfor

har lyst til å gjøre ikke er «godt nok». Eller kanskje føler

trygge rammer, samtidig som de tilegner seg

man seg ensom i valgene man har tatt. For mange

kunnskap, erfaringer og nettverk.

ungdommer fører dette forventningspresset til stress
og en følelse av ikke å strekke til.

KJØR FOR LIVET
Kjør for livet er et annerledes opplevelses- og fritids-

er et synlig bevis på at alle jobber i samme team – alle

tilbud til barn og unge. Gjennom motor og motorsport

stiller opp for hverandre, alle hjelper hverandre og alle

får de oppleve å være del av et team, økt mestring og

yter det lille ekstra. Å være en del av dette laget gir dem

sosial kompetanse.

fellesskap og trygghet, men også regler og forpliktelser
som omhandler gode holdninger, lagånd, samarbeid og

Kjør for livet er for alle som ikke passer helt inn i, eller

oppførsel.

som ikke får et godt nok utbytte av tradisjonelle fritidsaktiviteter. Her får ungdommene være med på noe ekte

I tett samarbeid med foreldre, skole og barnevern er

og reelt – alle får oppgaver, alle må bidra og alle er

målet for Kjør for livet å gi ungdommene inspirasjon,

likeverdige medlemmer av teamet. På en klubbkveld

motivasjon og mot til å tro på seg selv, og gi ung-

har alle samme teamdrakt, kjeledress og caps. Dette

dommene en mulighet til å skape sin egen fremtid.

«Kjør for livet har gitt meg
mulighet til å delta i motorcross.
Det har gitt meg selvtillit og
har også motivert meg på
andre områder.»
Alex, Kjør for livet

Takk til våre samarbeidspartnere
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