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1. GODE SAMARBEIDSKREFTER
Vi er fire ungdommer som driver Cafe B04 HVER lørdag hele året på Torshovdalen aktivitetshus.
Vårt mål er å samle ungdommen på et sted hvor de kan henge, lære, kose seg med en kopp kaffe og mer.
Vi har åpent hver lørdag fra 16:00 til 20:00 for ungdommer der det blir solgt kaffe, vafler, brownies og brus.
Prisene er ungdomsvennlige og stiger ikke over 20-kroningen så alle får råd til å spise og drikke.
Vår visjon er å sette ungdom ut i arbeid og hjelpe dem med å bli selvstendige. Av Ungdommer – For Ungdommer.
Foreløpig har vi caferom der man kan høre på musikk, spille FIFA og game på PC. Vi har allerede ekspandert og tatt
imot tilbud fra Bydel Sagene med egne kursrom for søknads- og CV-skriving for ungdommer med oppfølging på jobb
etter kurset. Vi arrangerer også parallelt leksehjelp på et lokale 5 minutter fra cafeen. Både på jobb-kursene og på
leksehjelpen er det fagpersoner med utdanning som jobber med ungdommene frivillig. Siste er frivillig frisør ;-)
Vi feiret åpningen med en stor festival 21. oktober 2017 for ungdommer med konsert og mat der over fem hundre
personer både frivillige, ansatte og publikum møtte opp. https://www.facebook.com/search/top/?q=Fellesskap%20og%20Respekt%20b04
«Fellesskap og Respekt ønsker å takke alle som bidro i forbindelse med det fantastiske arrangementet, FestivalB04 –
en festival arrangert av ungdom, for ungdom. Festivalen gikk av stabelen 21. oktober 2017 ved Torshovdalen
Aktivitetshus, og det kom rundt 500 ungdommer fra hele byen. Det ble en kveld med god stemning, energiske
konserter og mat servert av CaféB04. En gruppe på rundt 50 ungdommer fra Bydel Sagene, representert ved artist- og
bookingruppa, matgruppa, promoteringsgruppa, fiksegruppa og TDK (Torshovdalenklubben), stod på hardt i
månedene i forkant av festivalen. Gjennom ukentlige fellesmøter, gruppemøter, handleturer, utallige telefonmøter
og dugnader, sørget ungdommene for å skape en uforglemmelig kveld. Under festivalen sørget de for trivsel blant
gjester og artister, plukking av søppel, fiksing av det som måtte fikses og servering av flere hundre burgere. Vi er
utrolig stolte av bydelens ungdommer – dere er fremtida! Vi ønsker dessuten å takke Uteseksjonen i Oslo, som stilte
opp på kort varsel og sørget for at arrangementet gikk trygt for seg. Takk til Velferdsetaten I Oslo Kommune for
økonomisk støtte – vi fikk midler til alt vi ønsket! Takk til artistene som lagde et liv uten like, og takk til vår fantastiske
konferansier, Ugbad – du er gull! Vi vil også gi en stor takk til Ungdomstiltakene i Bydel Sagene, som stilte med
lokalet, ansatte og logistikk. Dette skal vi gjenta i 2018! Stay tuned – B04 er fremtida!!»
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Bydel Sagene Ass. Leder Torshovdalen aktiv.hus/
Uteseksjonen i Oslo, Agenda X (konsulent)
Oppsal- og Skullerud ungdomsklubb (daglig leder)
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Felleskap og respekt (daglig leder)
Bydel Sagene NAV (daglig leder Bjølsen avd.)
Bydel Sagene NAV (konsulent Bjølsen avd.)
Bydel Sagene Torshovdalen / Agenda X (konsulent)
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Pulverfilm (regissør og daglig leder)
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Grunnlegger av doMundo Coaching.
Frisør og partner i Barbershop B04
Grunnleggere av X-ercise UB
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Husk filmpitch som vises
løpende på standen vår!

Mentor og veileder
Faglærer entreprenørskap
Pengestøtte festivaler, utstyrsleie og frivillige
Kontakter, leksehjelp, lokaler, søknadskriging
Veileder ungdom og støttekontakt.
Jobbkurs cafekvelder og reklamestøtte
Pengestøtte, lokaler, utstyrsleie, søking av
midler, transport og frivillig.
Rapp og musikkstudio cafekvelder
Ungdomsaktiviteter muskelarbeid cafekvelder,
initiativtaker Cafe B04 mobile salgskiosker
Reklame og markedsføring. Pitchefilmer
Kamerautstyr. Pitchefilmer. Foto cafekvelder.
Lokale, penger, oppfølgning prosjekter,
rapportskriving, veiledning, PR-støtte
Rådgiver og kursforedrag cafekvelder
Frisørklipp frivillig og betalt cafekvelder
Motivasjonsprogrammer cafekvelder

2. NETTVERKSBESKRIVELSE
Torshovdalen aktivitetshus: Det er på Torshovdalen vi er lokalisert og holder lørdagskveldene åpne for ungdommer.
Torshovdalen er der vi jobber mest, og ungdommene kjenner oss godt. Vi har kontor, cafe og lager på samme sted.
Ung Metro ungdomsklubb: Ung Metro er inspiratoren bak cafeen vår. Ung Metro er bygget som en cafe, fordi
formålet var at det skulle være en cafe for ungdommen da den ble bygget. Dette ble etter hvert til en ungdomsklubb.
De likte at vi gjenskapte den gamle ideen med en ny vri og var villig til å tilby oss lokale på vestsiden av bygget. Vi ble
enige om å lage et rap- og musikkstudio for ungdommene i regi av cafeen. Vi har nå også åpent musikkstudio her.
Granittrock, Oppsal ungdomsklubb og Skullerud ungdomsklubb: Knut Akselen som bedriftens mentor og veileder, er
bookingleder for Granittrock og daglig leder ved Oppsal- og Skullerud ungdomsklubb. Akselsen har blant annet tilbudt
oss deltidsjobb i de bydelene han jobber i og lokaler vi kan bruke med kapital til oppstart av nye cafeer i hans bydeler.
Felleskap og respekt: Felleskap og respekt er en antirasistisk organisasjon som jobber mot forskjeller og rasisme i
samfunnet. Det ligger i navnet at de også er opptatt av felleskapet vi har i Sagene bydel og respekten innbyggerne har
ovenfor hverandre. Vårt arbeid bidrar nettopp til dette og vi har deres støtte og tillit. Gjennom felleskap og respekt
har vi fått muligheten til å få startkapital til å gjennomføre ideer, tanker og ikke minst komme i gang med bedriften.
De har i samarbeid med oss arrangert festivalen B04 2017 og støttet festivalen økonomisk. Felleskap og respekt har
også støttet oss med B04-gensere for å lage en B04-kultur innen bydelen. De ønsker også å støtte 2018 festivalen.
NAV: NAV Sagene bydel er en viktig støttespiller. Det viktigste for oss og NAV er selvstendige ungdommer som klarer
seg i samfunnet, dette har blant annet vært problemer til tider i bydelen ved at mange av ungdommene ikke klarer å
fullføre skolen eller skaffe seg jobb. Dette går klart utover NAV-tiltakene, fordi ressursene ikke er uendelige. Vi har
leksehjelp hver lørdag på individnivå med fagfolk som er spesialiserte på de fleste fag, på både ungdomsskole og
videregående skole. Sammen med NAV har vi startet jobbsøkerkurs for ungdommer med veiledning i å både skrive
søknad og cv, men også jobbsøkings prosess. De første ungdommene skal allerede ut i arbeide skaffet gjennom oss.
Ungdomstiltakene Sagene bydel: Ungdomstiltakene er desidert den viktigste driftspartneren for oss. Vi jobber med
det samme. Ideen om å åpne en ungdomskafe er ikke noe nytt, men vår idé er unik og annerledes. Med meget gode
resultater fra arbeidet vi har lagt inn i cafeen var de villige til å gi oss fast lokale på lørdag og 800Kr hver gang vi har
cafeen åpent for innkjøp av mat og drikke. Ungdomstiltakene var også medarrangør av festival B04 og stilte plassen.
Pulverfilm: Pulverfilm er egentlig en undergruppe av organisasjonen Fargerik Film etablert av daglig leder med
venner. De lager reklame- og pitchefilmer for oss for å markedsføre cafeen på tvers av byen, samt holde ungdommer
oppdatert på tilbudene vi tilbyr og åpningstidene. Filmlaging er også en cafekvelds- og jobbferdighetsaktivitet.
doMundo Coaching: Trener oss som cafekveldfrivillige til å kunne forskjellige psykologiske trekk for å kommunisere
med ungdom. f.eks vi på cafeen er ofte i kontakt med ungdommer som ikke alltid er like imøtekommende, og det er
da doMundo Coaching har hjulpet oss med råd og kurser på hvordan vi kan takle slike situasjoner med ungdom.
Barbershop B04: Saydjan Al-neimi er en ungdom fra bydelen som lærte seg å klippe gjennom YouTube. Når vi så hvor
flink han hadde blitt, så kom vi med forslaget om at han kunne begynne å klippe hos oss slik at han fikk mer erfaring.
Vi startet med gratis hårklipp, men valgte etterhvert å ha fast pris på 100kr slik at Saydjan kunne få igjen noe for
arbeidet. Dette her er en mulighet for Sadjyan å styrke CV-en sin og etter hvert gå ut i arbeide som frisør.
X-ercise UB: Ungdomsbedriften driver med motivasjonsprogrammer både fysisk og psykisk. Vi så behovet hos våre
cafebesøkende og inviterte dem siden det var veldig mange ungdommer som spurte om treningsplaner og samtidig
som at vi så at noen ungdommer slet/sliter med psykisk motivasjon som f.eks. skolemotivasjon.

3. NETTVERKSREFLEKSJON
Mulige støttespillere i nærmeste framtid: Vi har jobbet veldig mye med cafeen og det gikk fra enkle tanker om å
gjøre lokalsamfunnet i Sagene tryggere til å jobbe over alt i Oslo med ungdommer 16-24 år. Vi har fått veldig mange
forespørsler fra organisasjoner og grupper med folk som er villig til å delta i aktiviteter vi arrangerer, for eksempel:
• JobbX er et karrieresenter som hjelper ungdommer med å komme i gang med jobb og bygge opp en karriere.
• Saiff Sagene flerkulturelt senter lar oss høre på ungdommers ideer og tanker rundt hva bydelen burde satse på
Generelt har vi aldri takket nei til ideer og tanker. Vi er åpne for forslag og selvfølgelig vil vi hjelpe så mange vi kan og
utvikle andre som jobber med det samme som oss. Vi vet aldri hvem som kontakter oss og derfor er det viktig for oss
å ikke takke nei til noen. Vi vil høre og lytte og evaluere om det er til det beste for cafeen og selvfølgelig må dette
være seriøse henvendelser som vi vil behandle med respekt ut fra mottoet «Av ungdommer, for ungdommer».
PS: Neste festival er 15. september 2018 !!!

