
 

 

Prosjektbeskrivelse: Flyktningvenn 
 
 
Bakgrunn: 
Vi har erfart at flyktningene som kommer til Evje og Hornnes har behov for å bli bedre 
integrert. Evje og Hornnes kommune skal ta imot 70 nye flyktninger i løpet av de 
neste 4 årene (2016-2019), og vi ønsker i den forbindelse å iverksette tiltak for at 
flyktningene raskt skal bli kjent og knytte positive kontakter i lokalsamfunnet.  
 
Formål:  
Flyktninger som flytter til Evje og Hornnes skal bli integrert på en god måte. 
 
Prosjektmål:  
Vi ønsker å prøve ut en modell for å aktivisere nærmiljøet til å bli bedre kjent med 
nye innbyggere.  
Mål: 

 Skape kontakt mellom flyktninger og resten av innbyggerne i Evje og Hornnes. 
 Flyktningene skal bli kjent med aktiviteter og tilbud som finnes i kommunen, og 

benytte seg av disse. 
 
Prosjektperiode: 2016-2017 
 
Målgruppe:  
Vi har erfart at flyktningene som kommer til Evje og Hornnes har behov for å bli bedre 
integrert. Evje og Hornnes kommune skal ta imot 70 nye flyktninger i løpet av de 
neste 4 årene (2016-2019), og vi ønsker i den forbindelse å iverksette tiltak for at 
flyktningene raskt skal bli kjent og knytte positive kontakter i lokalsamfunnet.  
 
 
Organisering: 
Tilbud i regi av flyktningtjenesten. Ordningen planlegges, gjennomføres og evalueres 
i samarbeid mellom flyktningtjenesten og de frivillige. 
 
Avklaring av roller/forventinger: 

 Avd.leder flyktningtjenesten har overordnet ansvar for tilbudet og evaluering. 
 Flyktningkonsulentene i teamet har ansvar for å rekruttere flyktninger og sikre 

”riktig” kopling av flyktninger og frivillige. 
 
Praktisk gjennomføring: 

1. Rekruttering av frivillige og flyktninger via media, kommunens hjemmeside og 
ved å spørre direkte. 

2. Frivillige melder interesse til flyktningtjenesten. 
3. Flyktningtjenesten kaller inn til samtale med den frivillige, på bakgrunn av 

innlevert skjema og går gjennom rammer og forventninger. Frivillig får utdelt 
skriftlig informasjon om ordningen. Flyktningtjenesten har ansvar for at det blir 
gitt nødvendig informasjon om flyktningene. 

4. Flyktningkonsulent rekrutterer flyktningene. 



 

 

5. Flyktningkonsulent formidler kontaktinformasjon til frivillige. 
6. Kontakt etableres mellom frivillige og flyktninger. 
7. Flyktningkonsulent ringer frivillig etter 1. møte og etter 2-3 måneder for å høre 

hvordan det går. Ved behov kaller flyktningtjenesten inn til samtale. 
 

Økonomi: 
For at det skal skapes et mest mulig gjensidig forhold, skal det legges opp til 
aktiviteter som er innenfor rammen av det frivillige og flyktninger selv kan dekke. 
Dette snakkes det om i samtalen med frivillige.  
 
 
Prosjektevaluering: 
Hva skal til for at vi kan si vi har lykkes? 

 Det er opprettet en positiv kontakt mellom flyktninger og frivillige. 
 Det er etablert 5-10 koplinger årlig mellom flyktninger og frivillige. 
 Ordningen fungerer godt for frivillige, flyktninger og kommunen. 

 
Det skal gjennomføres en ½ års evaluering sommeren 2016. Når prosjektperioden er 
over, oppsummeres erfaringene i en sluttrapport, og det konkluderes med hva som 
skal gjøres videre.  
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