En pose mat til jul?

Deres julegave hjelper oss å gjøre
midtbyen trygg og inkluderende

Ta samfunnsansvar
Vi håper deres bedrift ønsker å investere i arbeidstrening og
fritidsaktiviteter for vanskeligstilt ungdom, slik at Trondheim Torg kan
fortsette å være et trygt sted å oppholde seg for voksne og barn. 22B er et
tiltak for ungdom som har opplevd mye avvisning og hatt en turbulent
oppvekst. Bakgrunnen for tiltaket var at rundt 100 ungdommer brukte
kjøpesenteret Trondheim Torg som sitt tilholdssted. Slik beskriver
Politiet situasjonen rundt kjøpesenteret før treffstedet 22B startet i 2006:

Kjøpesenteret slet med nasking, vold og narkotikaproblematikk og ble en
arena der ungdommer på søken traff etablerte kriminelle. Politiet var
hyppig innom og vekterne hadde mer enn nok å gjøre.1

Salem Menighet, med adresse Prinsens gate 22B, ligger vis à vis
kjøpesenteret og ønsket å hjelpe ungdommene. De stilte lokaler til
disposisjon og startet den hjemmekoselige ungdomskafeen 22B med
økonomisk støtte fra Trondheim kommune og kjøpesenteret. På dagtid
serveres det frokost og lunsj her og ungdommene får tilbud om å være
med på arbeidstrening som har som mål å hjelpe de over i ordinær jobb.
Om ettermiddagene serveres det hjemmelaget middag til 15 kr og gratis
brødskiver, kaffe og te.

I 2007 registrerte politiet 49 % færre anmeldelser fra Trondheim Torg i
forhold til i 2005. «Jeg er overbevist om at 22B er en viktig årsak.
Ungdom som savner voksenkontakt møter voksne mennesker som har tid
til dem, og det forhindrer at de som er i risikosonen kommer inn på en
kriminell løpebane», sa Jan Erik Haugdal, politioverbetjent ved team
forebygging på politihuset i Trondheim til avisen Vårt Land.2

22B drives av frivillige medarbeidere og ansatte sosialarbeidere. 8
ungdommer fra 22B bor i dag i bokollektiv sammen med 12 NTNUstudenter fra menigheten som er frivillige ansvarspersoner og
støttespillere for ungdommene. Bokollektivene er kostnadsfrie, ettersom
ungdommene og studentene deler på husleien.

22B arrangerer gratis fritidsaktiviteter. Dermed får ungdommer som lever
i fattigdom muligheten til å bli med å trene på treningssenter, klatre, spille
golf eller stå i skitrekket. Hos 22B får de låne både turklær og utstyr.

La bedriftens julegave bidra til å gjøre midtbyen trygg
Vi oppfordrer dere til å gi bedriftens julegave til 22B sitt arbeid.
Istedenfor at de ansatte får noe de kanskje ikke har bruk for, kan de
isteden få et julekort hvor det står at noe av bedriftens overskudd vil gå til
å hjelpe ungdom tilbake i jobb og positive fritidsaktiviteter. Det kan være
til 22B generelt, eller dere kan gi gaven til spesifikke tiltak som en pose
mat eller et busskort til en ungdom berørt av fattigdom, turklær til utlån
eller støtte til en fjelltur for ungdommer fra 22B.

Ønsker dere å støtte på andre måter? Vi kommer gjerne for å diskutere
andre måter din bedrift og 22B kan gjøre noe godt sammen.

For mer informasjon se www.22b.no
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