Foyer - døråpner for uante muligheter
En «foyer» er et bo- og livsmestringstilbud til ungdommer med ekstra behov for oppfølging.
Organiseringen av foyerne varierer fra land til land. I mange land er foyerne etablert som private,
frivillige organisasjoner eller stiftelser som innleder samarbeid og kontrakter med det offentlige. I
tillegg er det utstrakt bruk av partnerskap med private bedrifter i tjenestetilbudene til ungdommen.
Foyere oppsto i Frankrike mot slutten av 1800-tallet, som et tilbud til bostedsløs ungdom med behov
for hjelp og veiledning. Storbritannia etablerte sin første foyer i 1992. I Frankrike finnes det i dag over
470 foyere, mens Storbritannia har i overkant av 130 slike tilbud. Suksessen til disse foyerne har ført
til etableringer i både Australia, Irland, Romania, Nederland, Tyskland og Norge. Norske foyer ble
første gang etablert i 2014, med Foyer Bodø. Rana etablerte foyer i 2017.
Foyerne er til for ungdom som er, eller står i fare for, å bli bostedsløse. Dette er gjerne ungdom som
har mulighet til å delta i utdanning og arbeid, men som har vært forhindret fra deltakelse av
strukturelle, institusjonelle eller personlige årsaker.
Foyer ønsker å hjelpe ungdommene å utvikle seg slik at de kan leve fullverdige, selvstendige liv.
Foyers overordnede mål er å:
• Redusere antall unge bostedsløse og
• Gjøre ungdommene i foyer i stand til å mestre eget liv innen tre år.

Menneskesyn
En foyer skal jobbe ut fra et positivt og helhetlig syn på mennesket. Alle mennesker har mulighet til
endring og vekst. Alle mennesker er likeverdige og har krav på et verdig liv. Respekt for
enkeltindindividet, åpenhet i møte med andre og aksept for et mangfold av livssyn og livsvalg, er
grunnleggende i en foyers arbeid.

De fire førende prinsipper
Foyer:
1.
2.
3.
4.

gir bolig først
er en avtale mellom ungdom og foyer
styrker selvtillit og mestring
tilbyr nødvendige tjenester, og er lett tilgjengelig for ungdommen

Bolig først
Selv om en foyer er et tidsbegrenset tilbud, skal en foyer tilby et fullverdig hjem for unge mennesker.
Boligen skal være en rimelig og trygg bolig, i et godt og etablert bomiljø.
En avtale
En foyer må inngå en avtale med ungdommen. Ungdommen må forplikte seg til å engasjere seg i eget
liv og foyeren må stille til rådighet ressurser for at ungdommen skal kunne levere på sin avtale.
Tilnærming til foyeren må være helhetlig og som et minimum tilby tjenester som:
- Botrening
- Nødvendige helsetjenester

-

Støtte til å gå i gang med dagaktiviteter, som utdanning eller arbeid.
Støtte til aktiv deltagelse i samfunnet.

Styrket selvtillit og mestring
Foyer skal, gjennom miljøterapi og annen kognitiv behandling, tilby en rekke muligheter som gjør
ungdommene i stand til å mestre eget liv, finne sine talenter og evner.
Tilby nødvendige tjenester, lett tilgjengelig for ungdommen
Foyer skal være en «hub» for tjenestene som ungdommen trenger. Det er foyers ansvar å sørge for at
alle tjenester som ungdommen trenger er tilgjengelige. Godt tverrfaglig samarbeid vil være avgjørende
for å kunne levere et godt tilbud.

Verktøy i møte med ungdom
• Krav/forventinger
• Skreddersøm
• Medvirkning
• Mestring
• Omsorg
• Muligheter
• Positivt menneskesyn

Foyer i Rana
I Rana har vi etablert et foyertilbud tilpasset våre lokale behov. Tilbudet er organisert av kommunens
avdeling for barn og familier, i samarbeid med NAV. Vi tilbyr bolig og oppfølging til ungdom som
står i fare for å falle utenfor i arbeidslivet og/eller på boligmarkedet.
Boligene ligger på Gruben, og er etablert med til sammen 14 leiligheter med separat inngang. Enkelte
av boenhetene er reservert for barnefamilier med behov for oppfølging, mens en av leilighetene
disponeres av personalet.
Personalet er tilstede og tilgjengelige for hver enkelt ungdom daglig. Oppfølgingen tilpasses
ungdommens behov, men målsettingen er i alle tilfeller å sette ungdommen i stand til å mestre sin egen
hverdag innen en treårsperiode.
Ungdommen skriver under på en kontrakt ved innflytting, og det lages en handlingsplan der
forventninger til både ungdommen og personalet spesifiseres. Handlingsplanen kan inneholde punkter
om oppfølging både knyttet til boferdigheter (renhold, matlaging etc), økonomistyring, sosial trening
og arbeidslivstrening. Personalet følger opp i henhold til avtalen. Det stilles krav om at ungdommen
gjør seg tilgjengelig for oppfølging, og bidrar med egeninnsats ut fra egne forutsetninger.

