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Rotarys Give a Job – Hvorfor?

Service above self

Som organisasjon, men også
som enkeltrotarianere
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Rotarianere som mentorer for flyktninger

➢Flyktninger har fått opphold

➢Viktigst:  Arbeid og språk

➢Rotary er en yrkesorganisasjon

➢Nettverk

➢En av landets store utfordringer

➢ 50 rotarianere er allerede mentorer
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Rotarys Give a Job
28. februar 2018

Thon Hotel Arena, Lillestrøm
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Hva er Give a Job?

➢ Give a Job har som formål å bidra til 
flyktningenes/innvandrernes integrering i det norske 
samfunnet.

➢ Dette skjer gjennom stort anlagte arrangementer bygd på 6 
hovedelementer:

o Jobbmesse

o Mentorkobling

o ”Torg” lokale integreringstiltak

o Presentasjoner/underholdning

o Relasjonsbygging

o Festmiddag
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Hva er spesielt med Give a Job?

➢ 600 deltagere, hvorav 40-60% flyktninger

➢ Over 50 deltagende bedrifter

➢ Lokale frivillige/kommmunale aktører

➢ Artister – profilerte personer

➢ Flyktninger/innvandrere deltar aktivt i arrangementet - som 
kjøkkenpersonell, servitører, teknisk tilretteleggere, artister, 
personlige historier
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Thon

Hotel

Arena
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Give a Job i Oslo
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Kjempearrangement - Mo i Rana, 21. oktober 2017
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Hvorfor har Rotary engasjert seg?

Give a Job gir oss en unik mulighet til å profilere Rotary og
organisasjonens kjerneverdier: 

Service Above Self.

Vi gjør en frivillig, verdifull innsats i en viktig 
samfunnsutfordring.

Stort og profesjonelt medieoppbud med kjendiser, 
presse, TV, sosiale medier, m.m.



TITLE  |  11

Mål for Rotarys Give a Job

➢ Resultere i 80-100 jobbintervjuer

➢ 20 flyktninger i arbeid innen 31.06.2018

➢ 25 nye mentor/flyktning – relasjoner

➢ Nye landsmenn skal 

bli kjent med lokalsamfunnet 

og bygge relasjoner
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Give a Job’s rennomé

➢ Prosjektet er allerede
gjennomført i 6 norske byer.  
Rotarys Give a Job, 
Lillestrøm blir nr. 7

➢ Give a Job er blitt lagt merke til.  

Til arrangementet i Mo i Rana 
21. november 2017 sendte FN’s
Høykommisær for flyktninger
et team for å lære om prosjektet 
og lage en film.  

I tillegg skal grunnleggeren av 
prosjektet, Aiman Shaqura, 
presentere Give a Job for 
Europarådet.
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Rotarys bidrag

➢ Være en aktør som kjenner lokale forhold, aktuelle bedrifter, lokale 
integreringstiltak og bidrar der man kan

➢ Legge til rette for at arrangementet kan rekruttere nye mentorer (ikke
nødvendigvis rotarianere)

➢ Gi et finansielt bidrag til gjennomføringen (dette er ikke en forpliktelse, 
men det er naturlig at vi prøver å bidra)
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Lillestrøm, 28. februar 2018 – et pilotprosjekt

Rotarys Give a Job i Lillestrøm kan anses som et pilotprosjekt.

Alle de 8 klubbene i område G er aktivt med.
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Prosjektorganisasjonen og ressurspersoner


