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Road to Freedom

NYHETER
HIGHLIGHT
The Road to Freedom Project
Vi er glade for å kunne informere dere
om vårt nye prosjekt for sosial
forandring!
Road to Freedom-prosjektet er et 24
måneders Erasmus+ EU prosjekt som
inkluderer 6 organisasjoner fra 6
europeiske land som arbeider med et
tilpasset program for innsatte og
tidligere innsatte under og etter
fengsling – gjennom den anerkjente lykz
metoden
FROG
leadership
&
livsmestring og likemannveiledning.
Mål: Prosjektets mål er å undervise og
implementere metoder for innsatte og
tidligere innsatte for å bryte den onde
sirkelen av kriminalitet og gjentatte
fengselsopphold – gjennom personlig
empowerment.
Målgrupper: Prosjektets målgrupper er
først og fremst straffedømte og tidligere
straffedømte,
samt
marginaliserte
grupper overalt i verden i tillegg til flere
interessenter (som trente likemenn)

ET GLIMT INN I
PROSJEKTET

Prosjekt kode:
2021-2-IS01-KA220-ADU-000049692
Start dato 01-03-2022
Slutt dato 31-03-2024
Finansiert av: Erasmus+
Kategori: Samarbeid gjennom
partnerskap i voksen opplæring
Partnerland: Island, Norge, Østerrike,
Italia, Hellas, Kypros

MÅL FOR PROSJEKTET
Å styrke og formidle livsfremmende ferdigheter til
fanger og tidligere lovbrytere for å engasjere seg i
samfunnet og arbeidsmarkedet under og etter
fengsling gjennom likemannsveiledning og online
støttenettverk samt en åpen ressurs- og trenings
Platform.
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FREMTIDIGE
PROSJEKTRESEULTATER
Prosjektet Road to Freedom vil
implementere 4 prosjektresultater,
6 Multiplier events, inkludert en
siste transnasjonal konferanse, ulike
formidlingsaktiviteter inkludert 3
Alle resultater i prosjektet vil være
nyhetsbrev, flere PR stunts, samt 3
tilgjengelige i den åpne FREEDOM
transnasjonale partnermøter

ressursplattformen

De fire prosjektresultatene vil inkludere en metodologisk og situasjonsanalyse
(R1), video suksesshistorier og dokumentarer (R2), lyk-z-metoden FROG
livsmestring og leadershiptrening av nye trenere og pilottrening for innsatte og
tidligere innsatte for myndiggjøring (R3) i tillegg til en åpen online FREEDOM
informasjons – og treningsplatform med ulike metoder og verktøy, samt
likemannsnettverk (R4)

LÆRING, UNDERVISNING &
TRENINGSAKTIVITETER
Fra 5. til 14.september 2022, ble lyk-z metoden FROG leadership og
livsmestringstrening avholdt på Island – i Reykjavik – med suksess!
Målet med denne treningen var for partnere som allerede jobber med
innsatte eller tidligere innsatte å tilegne seg kunnskap om FROG leadership
og livsmestringstrening, med videre mål om å iverksette treninger for å
myndiggjøre og utstyre innsatte og tidligere lovbrytere med fremtidsrettede
livsberikende verkøy i hvert partnerland.
Videre vil FROG leadership og livsmestring ta sikte på at innsatte og tidligere
innsatte som har gått igjennom FROG-treningen og likemannsupport vil bli
likemenn og støttespillere og kanskje også FROG-trenere i fremtiden, som vil
ytterligere berike FREEDOM-nettverket.
Treningen var, takket være den generøse og varme ivaretakelsen av Quasar,
prosjektansvarlig organisasjon, veldig berikende og gav partnerne muligheten
til å møtes ansikt til ansikt, som igjen økte nivået på kommunikasjonen
mellom partnerne gjennom prosjektet.
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