
ÅRSRAPPORT
2021

 Caritas Ressurssenter
for Innvandrere i Oslo



CARITAS RESSURSSENTER 
MÅL
      
       Motvirke sosial og økonomisk ekskludering
       Fremme god psykisk og fysisk helse
       Deltakelse og likestilling i samfunn 

Caritas Ressurssenter har som mål å motvirke sosial og
økonomisk ekskludering av innvandrere. I tillegg skal
senterets tilbud bidra til å fremme god psykisk og
fysisk helse, samt deltakelse og likestilling i samfunn
og arbeidsliv. Hovedmålgruppen er innvandrere med
manglende norskkunnskaper, som ofte befinner seg i
en utfordrende livs- og/eller arbeidssituasjon. 

Vi tilbyr informasjon, veiledning og deltakelse i
kompetansehevende -og sosiale kurs og aktiviteter
som skal bidra til økt kunnskap om og inkludering i
samfunn og arbeidsliv. Vi søker å ha en helhetlig
tilnærming der hele mennesket blir ivaretatt, for å
kunne gi effektiv hjelp. Tilbudene på ressurssenteret
utgjør en pakkeløsning for inkludering, og kan
tilpasses den enkeltes behov og situasjon. 
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Delmålsettinger
a) Fremme god psykisk og helse blant

målgruppen. 

b) Bidra til å bekjempe utnyttelse og

menneskehandel i arbeidslivet.

c) Bidra til hverdagsintegrering gjennom

å være en møteplass mellom minoritets-

og majoritetsbefolkning, og en sosial og

inkluderende arena. 

d) Bidra til å øke deltakelse i

frivilligheten blant innvandrere og

rekruttere frivillige fra ulike

minoritetsmiljøer til ressurssenteret, og

slik sikre likepersonsmetodikk og hjelp-

til-selvhjelp i gjennomføringen av

tiltaket.

e) Arbeidsinnvandrere fra EØS-land skal

raskest mulig etter ankomst motta

realitetsorientering om muligheter i

arbeidslivet, slik at den enkelte kan sette

realistiske mål eller hvis mer

hensiktsmessig, revurdere sitt prosjekt.

f) Videreutvikle samarbeidsrelasjoner

med offentlige institusjoner og etater,

næringsliv, nasjonale grupper og

frivillige organisasjoner, og utvikle nye

samarbeidsmetoder som kommer

målgruppen til gode.

g) Samle og bearbeide informasjon om

brukergruppene for å rapportere tilbake

til myndighetene om deres situasjon og

behov, og føre et aktivt talsmannsarbeid.
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• Caritas ressurssenter har som hovedmålsetning å motvirke sosial og
økonomisk ekskludering av innvandrere. Senteret drives stort sett på
frivillig innsats, og kjerneaktiviteten er en informasjon- og
veiledningstjeneste som tilbyr individuell hjelp på flere relevante
språk. I tillegg tilbys en rekke kompetansehevende og sosiale kurs og
aktiviteter, herunder norskkurs, kvinnegrupper, helserådgivning,
jobbsøkerkurs, sosiale aktiviteter for eldre, dataopplæring med mer. 

• Senterets hovedmålgruppe er arbeidsinnvandrere fra EØS-land og
andre innvandrergrupper som ikke omfattes av
introduksjonsordningen, eller har brukt opp sine rettigheter iht
introduksjonsloven. 71 % av senterets brukere er EØS-borgere og 29
% er flyktninger, familiegjenforente og irregulære migranter. Den
største brukergruppen er polske arbeidsinnvandrere, etterfølgt av
spanske statsborgere hvorav majoriteten er født i et tredjeland.

• Caritas Ressurssenter har hatt 15 070 besøk i 2021, hvorav 5 761 var
henvendelser til informasjons- og veiledningstjenesten og resterende
til kurs og aktivitetstilbud, hvilket er ca. 3 400 flere enn i 2020. 

• Gjennom vår næringslivskontakt har de som ønsket det fått
karriereveiledning og deltakelse på ulike arbeidsrettede tiltak. I 2021
hadde vi en satsning rettet mot innvandrere med høyere utdannelse,
og vi har videreutviklet metodikken om å benytte frivillighet som en
metode for arbeidskvalifisering. 202 personer kom ut i arbeid, hvorav
21 var frivillige.   

•Ved ressurssenteret møter vi mange som har blitt utnyttet på det
norske arbeidsmarkedet. Vårt interne juridiske team har i lag med
frivillige veiledere avdekket og gitt bistand i 203 utnyttelsessaker,
hvorav 4 var mulige ofre for menneskehandel. Dette er dobbelt så
mange som i 2020. I tillegg har vi bidratt til å sikre rettsikkerheten til
målgruppen på en rekke andre områder, og har blant annet trådd til i
1 565 nav saker, der lave digitale ferdigheter og språkkunnskaper
hindret den enkelte fra å ta i bruk nav sine tjenester, inkludert
søknader på ulike trygdeytelser.

Ressurssenteret i Oslo samarbeider tett med lokale Caritas
organisasjoner i Drammen, Arendal, Bergen, Stavanger, Trondheim
og Tromsø, og flere tiltak har slik nasjonal spredning.

Signatur

SAMMENDRAG

Per Wenneberg                                              Inas Vasty 
Avdelingsleder, Caritas Norge                      Prosjektleder, Caritas ressurssenter
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I 2021 har innvandrere med bakgrunn utenfor EØS økt, og utgjør 29% av besøkende. For å få et mer
nyansert bilde av besøkende sammenligner vi fødeland med statsborgerskap og ser at de som har
fødeland i et EØS land utgjør ca. 37%, mens registrerte statsborgerskap i statistikken viser at 71% har
statsborgerskap fra EØS land. Majoriteten som besøkte senteret er polske arbeidsmigranter, etterfulgt av
spanske statsborgere hvorav majoriteten er født i et tredje land. 

Mange av de med fluktbakgrunn har brukt opp sine rettigheter i henhold til introduksjonsloven. I 2021 har
også mange kvinner med somalisk bakgrunn funnet veien til oss, og utgjør nå 15% av de kvinnelige
brukerne av informasjons- og veiledningstjenesten, 5% av disse har fått veiledning fra juridisk team. 

Caritas har opparbeidet seg høy troverdighet i innvandrermiljøene. Majoriteten (72%) som oppsøker oss
oppgir at de blir blir anbefalt Caritas fra venner, familie eller bekjente. Mange blir også henvist fra
offentlige kontorer og vi samarbeider med flere aktører for å spre informasjon om senterets tilbud.  

Ressurssenterets hovedmålgruppe er arbeidsinnvandrere fra EØS-land og deres familier, uavhengig av religiøs eller
etnisk bakgrunn. Senteret retter seg særlig mot de mer sårbare i denne gruppen som har begrenset nettverk, lite
norskkunnskaper og lave digitale ferdigheter, i tillegg til lite forståelse for norsk samfunn og arbeidsliv. 

Arbeidsinnvandrere har blitt beskrevet som «innvandrerne som skulle klare seg selv»[1], og på bakgrunn av et stort
behov for hjelp til å navigere i samfunn og arbeidsliv åpnet Caritas Norge i 2011 et informasjonssenter i Oslo
sentrum. Dette tilbudet har med årene utviklet seg til dagens ressurssenter, som i tillegg til informasjon og
veiledning tilbyr en helhetlig kurs- og aktivitetspakke for å møte målgruppens behov og utfordringer.  

Utfordringsbildet og behovet for hjelp har blitt mer komplekst som følge av Covid-19. pandemien har rammet
sårbare innvandrere hardt, mange har mistet jobben eller blitt permittert. Arbeidsledigheten blant enkelte
innvandrere er svært høy, og de med begrensede norskferdigheter vil møte betydelige utfordringer på
arbeidsmarkedet i tiden som kommer. Vi ser at det er et stort behov for kompetansehevende kurs og aktiviteter.
Innvandrere uten norskkunnskaper risikerer fattigdom og utenforskap, og å bli avhengige av økonomisk støtte fra
Velferdsstaten. Ved Ressurssenteret møter vi mange som grunnet manglende norskkunnskaper og ekskludering fra
arbeidsmarkedet opplever isolasjon og ensomhet. Vi erfarer også at de som befinner seg i en særlig sårbar situasjon
lettere vil kunne bli utsatt for utnyttelse i arbeidslivet og havne i en tvangssituasjon.

Senteret er i utgangspunktet et tilbud for innvandrergrupper som ikke omfattes av introduksjonsordningen, men er
åpen for alle innvandrere som av forskjellige grunner har behov for tilpasset informasjon og veiledning, og/eller
supplerende kurs og aktiviteter. 
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(1) Fafo, 2013: Innvandrere som skulle klare seg selv 3

EØS
37

Sør/Mellom Amerika
18

Asia Andre land 
9

Somalia
6

Ukraina
2

Russland
1

Fødeland
prosent



TILBUD VED RESSURSSENTERET

Informasjons- og veiledningstjenesten 

Arbeidsrettede tilbud 

Aktiviteter for kvinner 

Norskkurs og norsktrening 

Helsekurs og helserådgivning

Aktiviteter for eldre  

I Veiledningstjenesten kan besøkende få
informasjon og veiledning rundt norsk
regelverk samt få rettighetsinformasjon av
juridisk team fra mandag til fredag (10-16).
Veiledningstjenesten bemannes av frivillige
veiledere med ulik språkkompetanse og
besøkende kan få veiledning på et språk de
behersker godt. Informasjons- og
veiledningstjenesten er vanligvis åpen for
drop-in henvendelser. Grunnet
smittevernrestriksjoner holdt senteret stengt
for fysisk oppmøte i januar og februar, og
åpnet for fysisk oppmøte etter timeavtale fra 1.
mars. Fra 1. august kunne vi endelig annonsere
full gjenåpning og på nytt tilby drop-in. 

I 2021 har smitteverntiltak satt begrensninger
for fysisk oppmøte og deltakelse på ulike kurs
og aktivitetstilbud, særlig under årets to første
måneder.

Til tross for dette har veiledningstjenesten håndtert like
mange henvendelser som før koronapandemien, totalt
har det blitt gjennomført 5 761 individuelle samtaler på
ulike språk og senteret har totalt hatt 15 070 besøk,
dette er en økning med 3 400 besøk fra 2020.
Men det totalet besøkstallet er lavere enn i 2019 (25
431). Dette begrunnes med at vi har hatt begrensede
plasser på ulike kurs og aktiviteter. Både veilednings og
besøkstall reflekterer et stort informasjons og
veiledningsbehov blant målgruppen, og antall
henvendelser til ressurssenteret har nærmest
eksplodert siden august 2021 med 40-50 fysiske
henvendelser daglig i tillegg til gjennomføring av
digitale veiledninger. 

Vi har satset på digitale kommunikasjonsmetoder i
denne perioden og estimerer at vi som følge av dette
har hatt 200 000 visninger på våre videoer, podkast,
direktesendte debatter og seminarer som har blitt
produsert og gjennomført på forskjellige språk. 

Ressurssenteret er et lavterskel tilbud med lokaler på gateplan i Storgata 38, Oslo. Senteret drives stort
sett på frivillig innsats, og kjerneaktiviteten er informasjon og veiledningstjenesten. Ressurssenteret har
som mål å tilby helhetlig bistand og respondere raskt på behovene og utfordringene som målgruppen har.
Vi videreutvikler våre tilbud kontinuerlig og starter opp nye kurs og aktiviteter for å møte målgruppens
behov. 
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45% av besøkende til informasjons- og
veiledningstjenesten opplyser at de står helt
uten lønnet arbeid. 

Ressurssenteret fortsetter å ha et arbeidsrettet fokus.
Det legges særlig vekt på å motvirke sosial og økonomisk
utenforskap gjennom å bistå flest mulig av de besøkende
til å komme seg ut i, bli stående i, eller returnere til
arbeidslivet. 

Covid-19 har medførte store utfordringer for vår
målgruppe og spesielt for gjennomføring av våre fysiske
jobbsøkeraktiviteter. Arbeidsledigheten blant enkelte
innvandrergrupper er svært høy. Til tross for disse
utfordringene fikk vi 203 innvandrere ut i lønnet arbeid,
hvorav 21 var frivillige ved senteret. 

Ressurssenteret har også jobbsøkerkurs som har hatt 44
deltakere i 2021. Dette er et tre timers drop-in kurs som
gir opplæring i CV og søknadsskriving samt generelle
jobbsøkermetoder. kurset ledes av prosjektleder og
frivillige assistenter. 

Finn Børre Ekås - Næringslivskontakt. 
Vi har utvidet vår kontakt med næringslivet og
andre aktører, og flere private bedrifter har
bidratt med ekstern kompetanse på våre
aktiviteter. Vår næringslivskontakt, koordinerer
og er direkte involvert i de forskjellige
jobbsøkeraktivitetene. Næringslivskontakten har
også som oppgave å følge opp deltakere etter
endt kurs/aktivitet. 

JOBBFOKUS samarbeider også med bedrifter som kommer på besøk og
holder foredrag for deltakerne. Dette er et svært populært  kurs og
rekordhøye 202 har meldt seg på for oppstart i februar 2022. 

Jobbmentor/Arbeidslivsfadder tilbyr
deltakere en mentor med god kjennskap og
tilknytning til arbeidslivet og som gir støtte,
veiledning og assistanse i jobbsøkerprosessen.
på grunn av strenge smitteverntiltak flyttet vi
over til digitale kanaler og klarte å nå ut til et
bredere geografisk spekter av deltakere i
Norge. I 2021 har vi gjennomført 50
veilednings -og informasjonsmøter og koblet
sammen 76 personer hvorav 16 personer kom
ut i jobb.  

Arbeidsrettede tiltak - satsning

I 2021 har ressurssenteret hatt en satsning for å bistå
innvandrere med høyere utdanning ut i jobb. Satsningen
heter JOBBFOKUS og har til sammen hatt 98 deltakere.
Mange av deltakerne får også en frivillig jobbmentor
som tilbyr 1-1 veiledning. JOBBFOKUS består av 8-12
deltakere som møtes en gang per uke i 8 uker. Gruppene
ledes av Næringslivskontakt og prosjektleder med støtte
fra frivillige. 

Programmet hadde 98 deltakere i 2021 og 39 kom
ut i lønnet arbeid. 

Programmet fokuserer på: 
CV - Søknad - intervjutrening - norsk arbeidsmarked
jobbstrategi - nettverk - LinkedIn - godkjennelse av
utdanning. 

deltakere får tett oppfølging under deltakelse i
programmet men det stilles høye krav om aktiv
deltakelse. Dette er et effektivt tilbud med meget gode
resultater, 39 deltakere kom ut i lønnet arbeid,
majoriteten i en relevant jobb i henhold til utdannelse
og kompetanse
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Møteplass for somaliske kvinner -
satsning

Vi etablerte en møteplass for somaliske kvinner i 2021;
Styrkende møteplass. Målet med prosjektet var å bidra til
økt mestring og aktivisering, øke opplevelsen av
tilhørighet og inkludering samt redusere opplevelsen av
utenforskap. Dette var uformelle møter hvor deltakere
kunne møtes for å diskutere relevante temaer sammen
med somalitalende gjesteforedragsholdere fra politiet,
nav, entreprenører, frivillige organisasjoner med fler. 

Selv om 2021 var preget av restriksjoner og
uforutsigbarhet så opprettholdt vi de ukentlige møtene
med kvinnene ut året. Vi hadde 162 deltakere totalt i
2021, der flere også fikk individuell veiledning. 

deltakerne fra Styrkende møteplass sa at informasjonen
de tilegnet seg gjennom møtene var svært nyttig både på
personlig nivå men også ved andre aspekter. De synes at
det å bli satt i kontakt med ulike entreprenører var svært
givende, fordi det er en mulighet de ellers ikke ville ha
fått.  
En av deltagerne kom i kontakt med Norske Kvinners
Sanitetsforening gjennom et av møtene og fikk jobbtilbud
gjennom dem. 

Caritas Norge har siden 2019 tilbudt kvinner med
innvandrerbakgrunn en ukentlig møteplass på
ressurssenteret. Møteplassen heter SWEA og står for
Social Women's Empowerment Act. 

SWEAs mål: 
Skape trygge møteplasser - bygge nettverk - gi
informasjon og veiledning om rettigheter, arbeid og
familierelaterte forhold - hjelp til selv hjelp

I 2021 hadde vi 155 deltakere på SWEA kvinnegrupper
og mange fikk individuell veiledning. SWEA møtene
ledes av prosjektleder og frivillige. Vi har også en
Facebook side hvor vi har nådd ut til 436 gjennom
informasjonsvideoer. 

Vold i nære relasjoner har vært en viktig tematikk i
SWEA, særlig siden utbruddet av pandemien. Globalt
meldes det om økt vold mot kvinner, volden er
grovere samtidig som det har vært vanskelig for
kvinner å oppsøke hjelp som følge av nedstenginger.
Språkbarriere og lite kjennskap til hjelpeapparatet
setter vår målgruppe i en ekstra sårbar situasjon. 

Somalisk kvinnegruppe med besøk fra en somalisk
språklig advokat. Temaet var familierett. 

 

Konfliktrådet har i 2021 finansiert en
satsning på opplæring av ansatte og frivillige
i tematikken samt oppfølging av kvinner i
behov av hjelp. Vi har arrangert flere
opplæringsseminarer om vold i nære
relasjoner og håndtering av slike
henvendelser. Vi arrangerer årlig en
Facebook kampanje i tråd med FNs
internasjonale dag for avskaffelse av vold
mot kvinner for å gi informasjon om vold i
nære relasjoner og hvor man kan oppsøke
hjelp. 
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Motvirke ensomhet blant eldre innvandrere - satsning

koronasituasjonen har ført til at mange eldre med innvandrerbakgrunn og begrensede
norskkunnskaper og digitale ferdigheter opplever ensomhet, og er blant annet et av årsakene til at
mange sliter psykisk. De som mangler grunnleggende digitale ferdigheter mangler ofte også evnen
til å kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser. Dette har gjort opplevelsen av
ensomhet sterkere i disse tider, da fysiske møter mellom mennesker har vært begrenset. Caritas har
i 2021 mottatt midler fra Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken til aktivitetsprosjekter
rettet mot eldre, med mål om å motvirke ensomhet og bidra til aktivisering. 

                                   Arrangert 28 digitale kafeer med 
                                     til sammen 140 deltakere. 

Gjennom prosjektet digital inkludering har innvandrere i alderen 55+ kunne delta på dataopplæring
i mindre grupper på ressurssenteret, og på sosiale digitale aktiviteter som ble gjennomført på ulike
språk. Målgruppen har blitt invitert til medlemskap i Facebook gruppen #HyggeligSammen, og har
blant annet kunne delta på ukentlig sosial digital kafe sammen med flerspråklige frivillige og
ansatte. Det har også blitt gjennomført flere digitale seminarer om relevante og etterspurte temaer
for målgruppen, med til sammen 6 272 visninger. 

Vi har også gjennom hele 2021 driftet en nasjonal sosial telefontjeneste med frivillige
som jobber fra ressurssenteret. I tillegg har det blitt gjennomført fysiske individuelle
samtaler ved senteret i perioder med mindre smittespredning. Videre har vi hatt en
følgeordning til ulike steder ved behov, herunder vaksinesenter og legekontor. Totalt
har de fysiske aktivitetene for eldre hatt 1 736 deltakere. 
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Motvirke utnyttelse av sesongarbeidere i jordbrukssektoren - satsning

I 2020 satte pandemien lys på sårbarheten til vietnamesiske sesongarbeidere. Caritas svarte på hjelpebehovet
til de som var strandet i Norge og organiserte en innsamlingsaksjon og koordinerte innsatsen mellom ulike
aktører som var påkoblet i saken. I forbindelse med dette ble det oppdaget at mellommannsproblematikk var
mer utbredt enn antatt på enkelte gårder og at mange sesongarbeidere ikke kjenner sine rettigheter som
arbeidstakere. I 2021 satset vi derfor særlig på å nå ut til sesongarbeidere i jordbrukssektoren som en del av
vårt arbeid for å motvirke utnyttelse og menneskehandel i norsk arbeidsliv. Det ble i samarbeid med Hørte
Gård på Lier produsert tre informasjonsfilmer på polsk, ukrainsk og engelsk. Disse har blitt delt og brukt av en
rekke aktører, blant annet Arbeidstilsynet, LO og European Labour Authority (ELA). Som følge av dette har
mange sesongarbeidere tatt kontakt med oss, og blant disse har vi avdekket og bistått i 31 utnyttelsesforhold. 

Hjelp til ofre for utnyttelse og menneskehandel i norsk arbeidsliv. 
Mange av ressurssenterets brukere befinner seg i en meget vanskelig sosial og økonomisk situasjon, og er
ofte i desperat behov av inntekt. Disse faktorene bidrar til utnyttelse i arbeidslivet, som i enkelttilfeller er
såpass grove at vi fatter mistanke om menneskehandel, dessverre er dette utbredt blant vår målgruppe. 

lav lønn og dårlige betingelser - usaklig grunnlag for oppsigelse - utestående lønn og/eller feriepenger -
ufullstendige eller manglende kontrakter - betingelser som ikke opprettholdes. Dette er eksempler på
problemstillinger som arbeidstakere kommer med til Caritas ressurssenter. 

Siden 2019 har Caritas Norge mottatt midler fra Justisdepartementet til å arbeide systematisk og målrettet
for å avdekke og følge opp tilfeller av utnyttelse og mulig menneskehandel i arbeidslivet. Vi samarbeider
med Caritas lokalt i prosjektet, og utmerker oss som et av få aktører som har et helhetlig hjelpetilbud for
personer i Gråsonen. Med gråsonen mener vi her utnyttelse i arbeidsliv som etter straffelovens
bestemmelser ikke kan defineres som mulig menneskehandel. Det innebærer at det er mange variasjoner i
alvorlighetsgrad i de tilfeller vi følger opp i prosjektet. Fellesnevneren er utnyttelse av personens sårbare
situasjon, der mange opplever en indirekte og ofte sterk tvang til å godta arbeidsgivers vilkår. Mange av
tilfellene vi følger opp i gråsonen kjennetegnes av mye av det samme maktmisbruk som ved
menneskehandelssituasjoner, og skadene av dette. 

I 2021 har vi hatt 203 saker som omhandler utnyttelse i arbeidslivet, hvorav 4 mulige
menneskehandelssaker blitt avdekket ved senteret. Ved mistanke om mulige menneskehandelsforhold
samarbeider vi med andre aktører som har kompetanse og gode oppfølgingstilbud; Filemon, ROSA, Fair Play
Bygg, Nav Grünerløkka med flere. Ved ressurssenteret jobber et juridisk team som i samarbeid med
frivillige språk -og kulturtolker gir informasjon om rettigheter. Vi har også bidratt til å sikre
rettsikkerheten til målgruppen på en rekke andre områder, og har blant annet trådd til i 1 565 nav saker,
der lave digitale ferdigheter og språkkunnskaper hindret den enkelte fra å ta i bruk nav sine tjenester,
inkludert søknader på ulike trygdeytelser.

"Hvert år hjelper sesongarbeidere til med innhøsting av grønnsaker på Hørte Gård i Lier."  
Nyhetssak Caritas Norge 

8

https://www.caritas.no/nye-filmer-gir-tips-og-rad/


Helse 
Helserådgivning og helsekurs 

I løpet av 2021 hadde vi 555 henvendelser som gjaldt helse. Disse inkluderer ikke koronarelaterte henvendelser
generelt, men utelukkende henvendelser knyttet til egen eller familiemedlemmers helsesituasjon og/eller
spørsmål om helsesystemet og helserettigheter. 

Som en inkludert del i samtlige norskkurs på A2-B2 nivå har Caritas et tilpasset undervisningsopplegg
med mål om å øke helsekompetansen, med særlig fokus på psykisk helse blant målgruppen. I denne
helseundervisningen har man siden utbruddet av pandemien også inkludert aktuelle problemstillinger.
Psykisk og fysisk helse, knyttet til situasjonen skapt av pandemien, har blitt inkludert som tema i de
aller fleste kurskonsept ved senteret. I tillegg til språkundervisninger har dette blitt tematisert ved
selvhjelpsgrupper for jobbsøkere, ved SWEA kvinnegrupper og ved opplæring og individuell oppfølging
av frivillige på tvers av prosjekter. 

Til sammen har helseundervisning blitt inkludert ved 24 norskkurs på A2-B2 nivå, og slik nådd ut til 240
unike deltakere. Undervisningen har vært tilpasset de ulike språknivåene, og klassene har fått besøk av
helserådgiver som holdt tilpassede presentasjoner og gjennomført undervisningsopplegg i lag med
norsklærer. Helserådgivere har i tillegg tilbudt individuelle samtaler og grunnleggende helsesjekk til
senterets besøkende tre dager i uken. Nytt for 2021 er rekruttering av en polskspråklig frivillig psykolog
som gjennomførte workshops i "mental coaching" og tilbudt samtaler med frivillige og besøkende. 

Den viktige praten-samtaler om psykisk helse

Gjennom samtaler med frivillige i Caritas ressurssenter fant vi ut at mellom 70 og 80 prosent av
arabisktalende besøkende nevner utfordringer knyttet til psykisk helse under veiledningen. Psykisk
helse er ofte et tabubelagt tema i arabisktalende miljøer og mange er skeptiske til å oppsøke hjelp fra
lege eller psykolog. I forbindelse med koronapandemien fikk vi bevilget midler fra Stiftelsen Dam til
prosjektet Den viktige praten (på arabisk Al-Kalam Al-Mohim). Dette var et arabisk direktesendt
program på Facebook med mål om å normalisere temaet psykisk helse blant arabisktalende samt fremme
god psykisk helse. Prosjektet var et samarbeid mellom Radio Mangfold Norge, en visuell radiokanal for
arabisktalende i Norge med over 140 000 følgere. I sendingene inviterte vi ulike gjester med arabisk
bakgrunn, og kunnskap i tematikken. Episodene knyttet psykisk helse til ulike livssituasjoner og hver
episode ble avsluttet med informasjon om hvordan man kan oppsøke hjelp. Hver sending hadde i
gjennomsnitt i underkant av 1 000 seere med mye engasjement i kommentarfeltene. 
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Dialogarbeid - polske innvandrere og barnevernet

I 2020 fikk Caritas Norge innvilget midler fra Barne- og ungdomsdirektoratet til et treårig
dialogprosjekt mellom polske innvandrere og barnevernet. 

Caritas når ut til mange polske familier, både gjennom ressurssenteret og samarbeid med menighetene.
Det er viktig at målgruppen har nok informasjon om barnevernet og dets rolle, da økt kunnskap gir
bedre mulighet til å forstå det norske systemet og være forberedt dersom de møter barnevernet.
Prosjektet har også som mål å øke kulturkompetansen hos barnevernet, og har en dialogbasert
tilnærming. Vår forhåpning er at arbeidet på sikt kan være med å skape dialog som kommer polske
innvandrere til gode, og kan bedre tillitskrisen som nå eksisterer.

I 2021 ble det arrangert flere seminarer om prosedyre, krysskulturell forståelse, hvordan forhold til
skole/barnehage er i Norge mv., temaer som er viktig for å få til økt tillit via økt forståelse. Ved slike
seminarer har vi hatt dyktige advokater, anerkjente forskere og erfarne pedagoger til stede. Seminarene
har hatt over 3 002 visninger, og en artikkel på temaet som ble publisert på katolsk.no var en av de ti
mest leste sakene i fjor.

Vi har arrangert ti dialogmøter med polske skoler og organisasjoner og hatt en rekke møter med
religiøse ledere for å introdusere dem for tema og trygge dem i arbeidet vi ønsker å gjøre, med håp om
samarbeid på sikt. Vi har vært i kontakt med flere barnevernskontorer i Oslo (samt Bærum/Asker og
Tønsberg) og har inngått samarbeid med flere av disse. Barnevernet på St. Haugen i Oslo har bidratt
med et opplæringsseminar for alle ansatte ved Caritas Ressurssenter og ved lokale kontorer rundt om i
Norge, noe som ble svært vellykket.

Vi har også i samarbeid med eksterne advokater utviklet en veileder i barnevernssaker, og har i løpet av
2021 hatt 159 veiledningssamtaler med målgruppen tilknyttet tematikken.  
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Språkkafé og grunnleggende norsk 

I 2021 har Caritas gjennomført ukentlig gratis
grunnleggende norsktrening og språkkafé på
digitale og fysiske plattformer for å nå ut til så
mange som mulig under pandemien.

Grunnleggende norsk 
Språkopplæring er et prioritert fokus for Caritas
Norge og har vært det i flere år, og dette er på
mange måter nøkkelen til integrering i
samfunns- og arbeidsliv.

I 2021 har Caritas gjennomført både digitalt og
fysisk norsktrening aktiviteter med mål om å øke
deltakernes mulighet å lære det mest
grunnleggende norsk når man er på en
nybegynner nivå. Aktiviteten er en gratis «drop-
in» norskkurs undervisning på A1-nivå. Dette er
norsk språktrening for nybegynnere og derfor er
innhold og materiale ikke omfattende. 

Målet er at de som ikke har hatt norskkurs før
eller ikke har mulighet til å melde seg på kurs
med grunnleggende norsk kan få et tilbud. Det
har vært 282 deltagere som har deltatt i 32
norsktrening undervisninger med 29 fysiske, og
tre digitale arrangementer som tre frivillige
undervisningsholdere styrte i 2021.

Språkkafé 

I 2021 har det blitt arrangert språkkafé både
digitalt og fysisk med mål om å øke deltakernes
mulighet til å sosialisere samtidig som de
praktiserer og utvikler deres norskferdigheter.
Språkkaféen arrangeres på ressurssenteret på
torsdager.

På språkkaféen bygger man på norsk
språkferdigheter man allerede har lært og vil
utvikle. Til sammen har Caritas arrangert 38
språkkafé aktiviteter med 523 antall deltagere
som ble styrt av 13 frivillige i løpet av 2021. 23 av
disse aktivitetene ble gjennomført fysisk og 15
arrangert digitalt.

Norskkurs 
Helt siden 2011 har det blitt arrangert norskkurs ved
Caritas Ressurssenter. Språkkursene er
selvfinansierende, og derfor de rimeligste på
markedet. I perioder får vi også finansiell støtte til å
gjennomføre gratis norskkurs. Å ha dette tilbudet er
viktig for å kunne bidra til at flere skal ha muligheten
til å lære seg de språkferdighetene som skal til for å
få seg en trygg jobb i Norge, og bli en del av
samfunnet. I tillegg til norskferdigheter, økes denne
muligheten gjennom at kursene inneholder
helseinformasjon, samt er kurset en kanal som
knytter deltakerne til Caritas-nettverket slik at de
kan benytte seg av veiledningstjenesten på
ressurssenteret og andre aktiviteter ved senteret.

I 2021 har det vært nesten en halvering av antall
deltakere og kurs, sammenlignet med 2020. 22 av 44
planlagte betalingskurs har blitt kansellert grunnet få
påmeldinger. Ved høsten 2021 fikk vi innvilget midler
fra IMDi til gratis norskkurs under
Klippekortordningen. Dette har ført til at vi kunne
tilby gratis norskkurs til 35 deltakere, fordelt på tre
kurs, hvorav to kursrunder ble gjennomført i 2021.
Interessen har vært stor, med mange søkere. Dette
kan fortelle oss at behovet og interessen for
norskopplæring er til stede, men mange står uten
jobb og har derfor svekket betalingsevne. 

Medregnet klippekortkursene har det blitt
gjennomført 24 kurs i 2021, med totalt 277
deltakere. 20 av kursene ble gjennomført fysisk, og
de resterende fire digitalt via Zoom.
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Subsidiaritetsprinsippet er ledende for Caritas sitt arbeid, hvilket innebærer at beslutninger skal tas på
lavest mulig nivå. I praksis betyr dette at målgruppen alltid skal være involvert både i utforming og
gjennomføring av Caritas sine prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. 

For å kunne tilby et skreddersydd og relevant opplegg til brukerne våre gjennomføres hvert år
brukerundersøkelser blant informasjons- og veiledningens besøkende, i tillegg til evalueringer ved
øvrige aktiviteter og kurs. Frivillige og ansatte rapporterer i tillegg skriftlig en gang i uken til daglig
leder om tilbakemeldinger, behov og utfordringer identifisert hos de forskjellige språkgruppene på
ressurssenteret. Ved flere av senterets tilbud er deltakerne direkte involvert i utformingen av
aktivitetens innhold. Dette gjelder særlig datakurs, selvhjelpsgrupper og SWEA kvinnegrupper. Det er
på grunnlag av tilbakemeldinger fra målgruppen at senteret videreutvikler eksisterende tilbud, eller
utvikler og igangsetter nye.

I informasjon- og veiledningen har vi godt etablerte rutiner for å registrere de besøkende og deres
behov. Vi registrerer informasjon om blant annet statsborgerskap, fødeland, alder, kjønn, språk og tema
for henvendelsen. Denne statistikken viser oss hvilke innvandrergrupper som har spesifikke
utfordringer. Materialet har dannet et kvantitativt grunnlag for vårt arbeid rettet mot politikere og har
også blitt benyttet til flere forskningsrapporter. 

Brukermedvirkning
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Caritas Ressurssenter er et tilbud for og av målgruppen, hvilket sikrer likepersons-metodikk og stadig
tilpasning i tråd med aktuelle behov. Frivillige med minoritetsbakgrunn er kjernen i samtlige tilbud, hvorav
mange benytter frivillighet som et springbrett ut i ordinært arbeid. Mange som engasjerer seg som frivillige
deltar samtidig på ulike kurs og aktiviteter. Slik kan man både motta hjelp, gi hjelp til andre, og gjennom dette
hjelpe seg selv. I 2021 har 255 frivillige bidratt med over 8000 tusen frivilligtimer, 235 av disse er fra
målgruppen. 

Majoriteten av den frivillige innsatsen skjer på dagtid i senterets åpningstid, hvilket innebærer at mange av de
frivillige kombinerer frivillighet hos oss med turnusarbeid, kveldsarbeid, studie, er arbeidsledige eller mellom
arbeid. 

Til enhver tid er det om lag 40 frivillige tilknyttet informasjons og veiledningstjenesten, inkludert frivillige
advokater og helserådgivere. I tillegg har vi frivillige som jobber med forskjellige kurs som lærere eller
assistenter, og som arbeidslivsfaddere. På grunn av behov for flerspråklige veiledere med nødvendig
kulturkompetanse har de aller fleste frivillige tilknyttet senteret selv innvandrerbakgrunn. Mange har erfaring
fra liknende situasjoner som målgruppen, og ønsker å hjelpe andre å overkomme de barrierene de selv møtte
ved ankomst til Norge. 

Caritas ser på frivillighet i seg selv som en arena for integrering og en vei ut i ordinært arbeid. Vår erfaring er
at mange innvandrere som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet gjør dette grunnet manglende
arbeidserfaring fra Norge, og manglende norsk referanseperson. Gjennom frivillighet kan innvandrere
opparbeide seg både sosialt og faglig nettverk, relevant arbeidserfaring og kompetansebygging, i tillegg til å få
attest og referanseperson. I tillegg læres både språk og kultur gjennom deltakelse i frivilligheten. 
 
Caritas sin erfaring er at mange innvandrere, og særlig de som står utenfor arbeidslivet, opplever ensomhet og
isolasjon. Frivilligheten kan i likhet med ordinært arbeid være en vei ut av dette, gjennom å bidra til å skape et
inkluderende felleskap, og mestringsfølelse.

Når en besøkende som ønsker å bli integrert på arbeidsmarkedet får en frivillig jobb hos oss, setter vi inn
store ressurser på å gi tilstrekkelig opplæring, kursing og karriereveiledning. Dette er også kompetanse som
den frivillige formidler videre til andre i samme situasjon, gjennom for eksempel arbeid i førstelinjetjenesten. 

I 2021 har 21 av de frivillige medarbeiderne ved ressurssenteret fått tilbud om ordinært arbeid, hvorav 3 i
Caritas Norge. 

Frivillighet
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Kunnskapsformidling er en inkludert del av arbeidet ved Caritas Ressurssenter for innvandrere, og Caritas er
derfor i stor grad til stede på arenaer der temaer knyttet til integreringsfeltet, og særlig EØS-problematikk
tematiseres, noe som har gjort oss godt kjent i fagmiljøer. Vi deler våre erfaringer og gjør den registrerte dataen
over målgruppen tilgjengelig gjennom en rekke kanaler; stands, seminarer, konferanser, kronikker, møte med
politikere med mer. Prosjektet har stor overføringsverdi, og vi samarbeider tett med andre organisasjoner og
institusjoner for å spre kunnskap om målgruppen, og deler erfaringer med hverandre. Dette blir gjort gjennom
jevnlige samarbeidsmøter. 

Caritas fører et aktivt talsmannsarbeid for målgruppen, og har i løpet av 2021 rettet søkelys mot utnyttelse i
arbeidsliv. Vi har skrevet kronikker om de utfordringene vår målgruppe forteller oss på ressurssenteret og
inviterer politikere og beslutningstagere for å videreformidle behov og utfordringer fra målgruppen vår. Vi har
også løftet denne problematikken til arbeid- og inkluderingsministeren, og andre politikere og statssekretærer. I
2021 har vi også videreført samarbeid med minoritetsmedier og inviterer dem når vi har politikere på besøk.   
 
Videre har vi skrevet om utfordringer knyttet til våre besøkende i forbindelse med vold i nære relasjoner og
pandemien. I 2021 har vi videreført vår innsats for trygge møteplasser for kvinner og vår kvinnegruppe har hatt
besøk av statsminister Jonas Gahr Støre hvor deltakerne fikk stille spørsmål og løfte opp bekymringer direkte. 

Korona informasjon for innvandrere

Talsmannsarbeid
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Caritas-nettverket har siden starten av pandemien arbeidet aktivt for å spre koronarelatert myndighetsinformasjon til
ulike innvandrergrupper, og fikk bevilget midler fra IMDi til videreføring av dette arbeidet i 2021. Vi har hatt en rekke ulike
tiltak både gjennom eksisterende tilbud, lokale Caritas organisasjoner og menigheter, samarbeid med minoritetsmedier og
eget arbeid på sosiale medier. Vi har også samarbeidet med Helseetaten og byrådsavdelingen for arbeid, integrering og
sosiale tjenester i Oslo kommune, samt med en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner som har drevet
informasjonsarbeid under pandemien. 

Vi erfarte tidlig at koronapandemien rammet enkelte innvandrergrupper uforholdsmessig hardt, særlig innvandrere med
begrensede norskkunnskaper, lave digitale ferdigheter og svakere tilknytning til norsk arbeidsliv. For å nå ut bredt har vi
blant annet benyttet våre norskkurs og andre aktiviteter ved Ressurssenteret for å oppdatere deltakere om viktig
informasjon. Ettersom situasjonen har vært i kontinuerlig endring og det stadig har kommet ny informasjon, råd og regler
fra myndighetene har det vært et stort behov for individuelt tilpasset informasjon. Både gjennom vårt oppsøkende arbeid,
digitale veiledningstjeneste og i mindre digitale grupper har vi hatt mulighet til å sikre dialogbasert informasjon.

Vi har laget en rekke videoer som blitt delt på Facebook, hvilket vist seg svært effektivt, særlig ved betydelig endringer i
koronaregler eller restriksjoner. I etterkant av disse ble vi kontaktet av mange innvandrere som hadde behov for mer
detaljert informasjon om sin situasjon. Vi har hele tiden samarbeidet tett med en rekke minoritetsmedier i vårt
informasjonsarbeid, blant annet Radio Latin-Amerika, Radio Wataha, Radio Inter FM og NorSomNews, noe som har vært
en viktig for å kunne nå bredere ut til ulike grupper. Gjennom dette arbeidet har vi også bidratt til at myndighetene kunne
kommunisere bedre direkte med ulike grupper, som for eksempel gjennom pressekonferanser med politikere som
byrådsleder Raymond Johansen, daværende statsministerkandidat Jonar Gahr Støre, og daværende statsråder Guri Melby
og Hadia Tajik. Gjennom samarbeidet med Helseetaten har vi kunnet tilby samtaler om vaksine med flerspråklig
helsepersonell på ressurssenteret i Oslo. Dette samarbeidet er også videreført i 2022. 

Tillitt til informasjon fra norske myndigheter er en betydelig utfordring i flere miljøer. Mange av våre ansatte og frivillige
har selv innvandrer eller minoritetsbakgrunn, noe som bidrar til å styrke troverdigheten og tilpasse budskapet til ulike
innvandrergrupper. Vi opplever at informasjonsarbeid knyttet til vaksinering har vært krevende ettersom det også har
vært betydelig vaksinemotstand også blant enkelte av våre målgrupper. Vi har derfor særlig fokusert på praktisk
informasjon og tilrettelegging for å redusere terskelen for å vaksinere seg, og erfarer at dette har vært en god måte å nå ut
med informasjon.



Caritas ressurssenter mottok 1 400 000 i driftstilskudd fra Oslo kommune i 2021, hvilket sikret at senterets
kjerneaktivitet, informasjons -og veiledningstjenesten kunne opprettholdes uavhengig prosjektstøtte til andre
tiltak. I tillegg til driftsstøtten er en viss økonomisk forutsigbarhet for ressurssenteret også sikret gjennom
bevilgning over statsbudsjettet. 

Utover dette drives Caritas ressurssenter utelukkende basert på innvilgede prosjektmidler fra kommunale,
statlige og private aktører. 

Våre prosjekter og donorer i 2021

Jobbsøkerkurs                               Arbeidslivsfadder             Dialogprosjektet                  Helseprosjekt - ressurssenter 
JOBBFOKUS                                                                                                                         Digital inkludering 
JobbTotal                                                                                                                               
SWEA Kvinnegruppe
Ressurssenteret -driftstilskudd      

                          

Styrkende møteplass               Utnyttelse i arbeidsliv                   SWEA Support-                    Norskkurs - klippekort
Den viktige praten                                                                           vold i nære relasjoner         Korona informasjon til innvandrere

                                                                                                  
                                  

Digital inkludering                      Women Empowerment+            Women Empowerment+                        
Senior Amicus                                                                                                                          

                 

                                          
  

Økonomi

Styringsmekanismer 
Den daglige driften av senteret drives av en operativt ansvarlig rådgiver med prosjektleder for
veiledningstjenesten, og enhetsleder. De sikrer koordinering med øvrige ansatte og frivillige
tilknyttet ressurssenterets aktiviteter. Tilbudet har hatt en god forankring i organisasjonens
ledelse og følges tett av innenlandsleder, generalsekretær og øvrig ledelse. For å sikre en god og
hensiktsmessig drift av tilbudet har senteret tett kontakt med andre sivilsamfunnsaktører som
arbeider opp mot målgruppen. Det har blant annet blitt etablert faggrupper med ulike offentlige
instanser og frivillige organisasjoner, og enkelte prosjekter har egne referansegrupper for å sikre
god metodikk og fokusområde.

Det er også tett kontakt med Oslo katolske bispedømmet og de katolske menighetene i Oslo-
området, i tillegg til flere politiske aktører på lokalt og nasjonalt plan, samt ulike deler av det
statlige embetsverket.
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Siden 2011 har vi hatt over 135 000 besøk til ressurssenteret. I 2021 hadde senteret 15 070 besøk, fordelt på
både fysiske og digitale tilbud. Henvendelser til informasjons- og veiledningstjenesten utgjør 5761 av disse.
202 deltakere på arbeidsrettede tiltak har kommet ut i arbeid, hvorav 21 av disse var frivillige i Caritas. 

Resultater og tendenser året 2021 

       15 070 besøk til      
       ressurssenteret 

      5 761 til informasjons- 
      og veiledningstjensten. 

Juridisk 
35

Arbeid
31

NAV
27

UDI
17

Helse
10

Økonomi
7

Bolig
6

Familie/Barn
4

3 år+
65

6mnd -3 år
19

Ukjent
6 2-6 mnd

5

0-8
4

I likhet med tidligere år øker besøkende med
lang botid i Norge til ressurssenteret. Vi ser en
økning fra 54% i 2020 til 65% i 2021. De med
kort botid i Norge utgjør fortsatt en stor andel
av besøkende hvilket indikerer at det er et stort
informasjonsbehov blant målgruppen de første
månedene de ankommer Norge. 52% av de
besøkende er i lønnet arbeid, Dette er en økning
med 2% fra 2020. De som besøker oss mest er i
alderen 41-50 (32%), etterfulgt av 31-40 med
26%, og alderen 51-60 utgjør 20% av besøkende.  

Botid i Norge
prosent

Tema
Prosent

De aller fleste som besøker informasjons-og
veiledningstjenesten har henvendelser som
spenner seg over flere felt. Juridiske og
arbeidsrelaterte henvendelser er i likhet med året
før de vanligste henvendelsene. Svært mange
ønsker direkte hjelp til å finne arbeid og disse
henvises til interne tilbud.  Vi samarbeider med
flere eksterne advokatkontorer som gir gratis
veiledning og kan ta saker pro bono.
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202 deltakere kom ut i       
arbeid

203 har fått oppfølging i
saker om utnyttelse i
arbeidsliv



Hovedmålsetningen med Caritas Ressurssenter er å motvirke sosial og økonomisk ekskludering av
sårbare innvandrere. Dette gjør vi gjennom å tilby informasjon, veiledning og deltakelse i
kompetansehevende- og sosiale kurs og aktiviteter, slik at målgruppen kan bli inkludert og få økt
kunnskap om samfunn og arbeidsliv. Ressurssentrets kontakt med den enkelte skal ha en helhetlig
karakter som bidrar til at vedkommende kan ta informerte og realistiske valg. Det legges særlig vekt
på muligheter til å komme seg ut, bli stående i eller returnere til arbeidslivet. Det legges også vekt
på å fremme psykisk og fysisk helse, hvilket også er en forutsetning for inkludering og integrering i
det norske samfunnet. Mange av helseutfordringene vi ser blant målgruppen kan knyttes opp til
livssituasjon. De er ofte knyttet til arbeidsmiljø, boforhold, sosialt nettverk, trygghet og
forutsigbarhet - i 2020 og 2021 spesielt til situasjonen skapt av Covid-19. 

Som det fremkommer under resultatene på delmålene anser vi målene oppnådd. Vi har i 2020 og
2021 utviklet ulike metoder for å nå ut til målgruppen med informasjon og kompetansehevende kurs
under nedstengninger og dette har bidratt til at vi har kontinuerlig hatt et tilbud til målgruppen. 

Oppnåelse av delmål

Delmål a) Fremme god psykisk og fysisk helse blant målgruppen. 
Gjennom Helseprosjektet i ressurssenteret og Den viktige praten har vi nådd ut til 240 med
informasjon om psykiske helse og fysisk på norskkurs, og ca. 10 000 seere på direktesendte
programmer på Facebook. I tillegg har det blitt gjennomført 555 individuelle helserelaterte samtaler,
hvorav 78 har blitt gjennomført av helserådgiver og 55 i regi av helseetaten med hjelp ab frivillige
språk- og kulturtolker. Vi anser delmål a som oppnådd. 

Delmål b) Bidra til å bekjempe utnyttelse og menneskehandel i arbeidslivet. 
Frivillige på ressurssenteret og juridisk team har jobbet med å avdekke og veilede i utnyttelsessaker.
Vi har avdekket hele 203 utnyttelsessaker hvorav 4 var mulige ofre for menneskehandel. Alle disse
har fått informasjon om sine rettigheter og blitt tilbudt oppfølging av juridiske team. Vi anser delmål
b som oppnådd. 

Delmål c) Bidra til hverdagsintegrering gjennom å være en møteplass mellom minoritets- og
majoritetsbefolkning, og en sosial og inkluderende arena. 
Språkkafé, digital kafe, SWEA kvinnegrupper og møteplass for eldre samt frivillighet har bidratt til
sosiale møteplasser både fysisk og digitalt. Frivillighet er en viktig møteplass der minoritetsspråklige
og norskfødte frivillige og ansatte jobber sammen. I perioder har det vært utfordrende å
gjennomføre fysiske sosiale møter på grunn av koronapandemien og vi antar at vi hadde nådd ut til
flere i normale omstendigheter. Gjennom disse prosjektene har vi bidratt til en sosial møteplass for
over 2500 deltakere. Delmål c anses som oppnådd. 

Ressurssenterets måloppnåelse 
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Delmål d) Bidra til å øke deltakelse i frivilligheten blant innvandrere og rekruttere frivillige fra
ulike minoritetsmiljøer til ressurssenteret, og slik sikre likepersonsmetodikk og hjelp-til-selvhjelp
i gjennomføringen av tiltaket.
235 frivillige fra målgruppen har bidratt på ressurssenteret i løpet av 2021 hvorav 21 av disse kom
ut i lønnet arbeid. 

Delmål e) Arbeidsinnvandrere fra EØS-land skal raskest mulig etter ankomst motta
realitetsorientering om muligheter i arbeidslivet, slik at den enkelte kan sette realistiske mål eller
hvis mer hensiktsmessig, revurdere sitt prosjekt. 
28% av våre besøkende i 2021 hadde en botid i Norge å under tre år. Når besøkende kommer til
ressurssenteret blir deres ønsker og behov kartlagt av frivillige veiledere. Disse samtalene vil
dreie seg om den enkeltes rettigheter og plikter i Norge samt få en realitetsorientering tilknyttet
egen situasjon. Dersom det begrensede muligheter for den enkelte som kan gi økt risiko for for
tigging eller annen kriminell aktivitet så anbefaler vi hjemreise. Vi anser delmål e som oppnådd.   

Delmål f) Videreutvikle samarbeidsrelasjoner med offentlige institusjoner og etater, næringsliv,
nasjonale grupper og frivillige organisasjoner, og utvikle nye samarbeidsmetoder som kommer
målgruppen til gode.
Caritas har et bredt nettverk og samarbeid med hvert år med flere andre frivillige organisasjoner,
bedrifter, forskningsinstitusjoner, innvandrerforeninger, menigheter og offentlige institusjoner. I
2021 har vi samarbeid med lokale Nav kontorer, Radio Latin Amerika, Radio Mangfold Norge,
NorSom News og Radio Inter FM. Blant offentlige institusjoner og etater har vi samarbeid med
IMDi, FHI, Helsedirektoratet og Helseetaten med flere. Vi anser delmål f som oppnådd. 

Delmål g) Samle og bearbeide informasjon om brukergruppene for å rapportere tilbake til
myndighetene om deres situasjon og behov, og føre et aktivt talsmannsarbeid.
Gjennom et digitalt registreringsskjema og de erfaringer som gjøres ved senteret har Caritas
Norge tilgang til anonymisert førstehåndkunnskap om brukergruppen. Disse erfaringene deles
både med faglige miljøer, politikere, byråkrati, i møter, rapporter og innlegg. I 2021 har vi hatt en
rekke møter med politikere som Guri Melby, Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen, og skrevet
flere kronikker som løfter opp behovet og utfordringene til målgruppen. Vi anser delmål g som
oppnådd.  
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Motvirke ensomhet og passivitet blant eldre innvandrere.  
Språkbarriere og lave digitale ferdigheter under koronapandemien fører til at eldre har
begrensede muligheter til å sosialere, noe som også fører til at mange opplever ensomhet og
utfordringer med psykisk helse. Dette har vært et av satsningsområdene i 2021 men vi det som
viktig å utvikle flere prosjekter for å møte behovene og utfordringene. I 2022 vil et av våre
satsninger være å minske utenforskap og ensomhet blant eldre med innvandrerbakgrunn.
Gjennom samarbeid med menigheter i Oslo skal vi gjennomføre flere aktiviteter for eldre som
skal møtes en gang i uken. aktivitetene vil være styrt av frivillige. Vi skal etablere en
følgeordning med flerspråklige frivillige for eldre som gjør at de kan delta på eller ta i bruk
allerede eksisterende aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner og det offentlige. 

Vold i nære relasjoner. 
I forbindelse med åpning av drop-in tilbudet ved informasjon og veiledningstjenesten så vi en
økning av henvendelser som gjelder vold i nære relasjoner. I tiden fremover jobber vil vi jobbe
med et nasjonalt tilbud for opplæring av frivillige ved å arrangere digitale opplæringsseminarer
hvor frivillige i lokale Caritas kan delta. Målet med dette er å kunne avdekke flere tilfeller og
tilby oppfølging. 

Gratis norskkurs
I tiden som kommer vil det være flere som har behov for å delta på norskopplæring men
mangler midler for å melde seg på kurs. Å ha norsk språkkompetanse er svært viktig for
målgruppen vår, det bidrar til økt selvstendighet og flere jobbmuligheter. Vi søker om IMDi-
midler fra norskopplæringsordningen 2022 og Kompetanse Pluss-midler for å kunne tilby
gratis norskkurs.  

Rasisme og diskriminering
Mange i målgruppen forteller at de opplever diskriminering, særlig i forbindelse med
arbeidslivet. I 2022 skal vi i samarbeid med Humans for Humans, og The Oslo Desk opprette en
Podkast hvor vi løfter frem utfordringene målgruppen vår møter på. Podkasten fokuserer på å
få frem historier om diskriminering og skape dialog med aktuelle gjester fra sektorer der
diskrimineringen finner sted, for å diskutere hvilket endringer som må til for å beskytte mot
diskriminering. 
 

Satsningsrområder i 2022
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Caritas Ressurssenter er et gratis tilbud som tar sikte på å forebygge
unødvendig fattigdom, kriminalitet, lidelse og usikkerhet ved å hjelpe
arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper som ikke omfattes av
introduksjonsordningen raskest mulig inn i samfunnet. Dette er til det
beste både for den individuelle innvandrer og for samfunnet som
helhet.

Et vellykket innvandringsprosjekt sørger for at den enkelte person så
raskt som mulig får avklart sine muligheter i Norge. Dette er kun
mulig om man får realistisk informasjon om forholdene i Norge og ens
muligheter til å lykkes. 
Selv etter flere år i Norge vil man som innvandrer komme over nye
utfordringer. Dette kan være knyttet til barns oppvekst, konflikter i
arbeidslivet osv. Med begrensede språk– og samfunnskunnskaper vil
det være viktig å ha noen som kan hjelpe til med å orientere seg. 
Caritas Ressurssenter er en slik støttespiller for nyankomne og
bofaste innvandrere. 

Vi har mange gode partnere, men trenger flere. Gi en gave direkte til
vår konto: 8200.01.93433 og merk betalingen «Ressurssenter».
Ønsker du et tettere samarbeid eller mer informasjon, ta kontakt med
leder for Caritas Ressurssenter for innvandrere, Inas Vasty. 

Bli en støttespiller
Kontakt oss

Har du spørsmål om
Caritas Ressurssenters
arbeid ta kontakt med: 
Anna-Sofie Ekendahl-
Dreyer
Enhetsleder
Caritas Norge
936 17 794 
anna@caritas.no

Inas Vasty 
Rådgiver og
prosjektleder Caritas      
Ressurssenter, Oslo 31
40 22 46
inas@caritas.no
 
For veiledning eller
informasjons om våre
tilbud, ring senteret på   
22 60 16 30/31/32 
Besøksadresse Storgata
38
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