
”6 millions youth drop-out each
year in Europe.

They are more inclined to end 
up unemployed, poor or 
marginalized" –

The European Commission





















UNIQUE SELF-DEVELOPED LEARNING PLATFORM







Ahmed, fra Marokko som kommer fra Belgia og bor i Italia.





VISJON



Jeg opplevde aldri 
mestringsfølelse på skolen, 

og det utviklet seg til at 

 Jeg likte rett og slett ikke 

den personen jeg var!

Jeg begynte å ruse meg, 

destruktivt tankemønster!

Philip Dons 30 år, Under utdanning som 
CTI coach og FROG trener.

Jeg har gått i FROG trening, 

Jeg oppfordrer fengselsystemet til 

å fokusere mer på det indre 

i mennesket, hjelpe de innsatte 

at de klarer å stå i alle de 

utfordringene samfunnet har 

JEG VIL TA 
FROG ONLINE IDENTITY 

INN I FENGSEL OG 
RUSOMSORGEN, TRENE DEM  

TIL Å TRO PÅ SEG SELV, 
ELSKE SEG SELV, FINNE 

VERDIENE SINE OG LEVE DEM .



Jeg likte ikke sport, 
og kunne ikke sparke fotball.

Jeg bebreidet meg selv at jeg 

Jeg utviklet selvforakt og depresjon.
Så droppet jeg ut av skolen.

Vetle 23 år

på nye veier og i utdanning.

Nå er jeg stolt av at jeg endret alle oppgaver 

i stedet for stil.

er noe jeg kan og ønsker. 

Jeg har gått på FROG trening, og lært å stole på meg selv.

Ha tillit til evnene dine, vær stolt av deg selv.

Det er jeg.

VÆR GENUINT INTERESSERT 
NÅR NOEN ER ANNERLEDES.
STILL SPØRSMÅL, DA BLIR 

DET LETTERE Å LEVE.



Jeg røkte hasj hver dag og 
ble bare mer og mer isolert.

Jeg utviklet angst og depresjon 

også rus-psykolog

Silje, 
snart utdannet CTI-coach

Det er et av de riktigste valgene jeg har gjort. 

enn jeg har lært i hele mitt liv.

Jeg har lært å kommunisere, og prater 

for søstrene mine.

JEG BEGYNTE PÅ 
FROG ONLINE IDENTITY. 

MAGISK!!!
DET ER HELT UTROLIG AT JEG 
IKKE HAR LÆRT DETTE FØR, 

FOR DET ER REN MAGI. 
Å OPPLEVE Å GÅ FRA 

Å VÆRE SÅ LANGT NEDE, 
TIL PLUTSELIG Å FORSTÅ 
LIVET OG HVORDAN JEG 

KAN HA DET GODT.



Jeg ble mobbet 
og følte meg utstøtt.

Julie 19 år, student Kragerø Kunstskole
popper regnbuer

Folk ville da ha kjent på følelsen 
av å elske seg selv, være åpen til 

andres følelser og gi respekt. 
Ikke drep drømmer selv om de 
virker urasjonelle, det kommer 
alltid drømmer og veier som 

peker i riktig retning.
Da kan lærere og elever senke 

skuldrene og gi plass til hverandre.

MED FROG I SKOLEN 
VILLE DET VÆRT 

SLUTT PÅ MOBBING 
OG UTSTØTELSE AV 

MEDELEVER!



Ingen i skolen trodde meg 
da jeg ble alvorlig syk. 

Selv med helsevesenet 
i ryggen ble jeg 
mistenkeliggjort 

og kritisert.

Tobias 19 år

Nå frisk —etter 6 år med stillstand, 

motivasjon til å ta igjen det tapte. 

Lyk-z og FROG har vært uunnværlig 

HA TILLIT TIL DE UNGE 

OG SE MENNESKET 
BAK STATISTIKKENE!


