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Tillsammans ökar vi nyanländas delaktighet
Ditt engagemang kan göra stor skillnad för att nyanlända ska känna sig
välkomna och bli en del av vårt samhälle. Tillsammans skapar vi möten
mellan människor med olika bakgrund och kultur, en möjlighet att lära
oss mer om varandra.
Kristianstads kommun samarbetar med olika samhällsaktörer och
volontärer för att stödja nyanlända i Kristianstad. Tillsammans hjälps vi
åt att öka delaktigheten i vårt samhälle.

Vill du bli volontär?
Som integrationsguide (volontär) stödjer du ett nyanlänt barn,
ungdom, vuxen eller en familj med exempelvis att:
Prata/lära svenska, exempelvis utifrån olika samtalstema
Göra roliga, enkla och lärorika aktiviteter tillsammans
Ge läxhjälp eller studietips
Utöka nyanländas nätverk
Ge kunskap kring samhällsorientering
Informera kring bostads-/arbets-/utbildningssökande
Inspirera till nya möjligheter och tankesätt som finns i
Sverige kring värderingar, skyldigheter och rättigheter
 Informera eller följa med till/visa nyanlända olika platser
och fritidsaktiviteter
 Visa hur olika digitala lösningar fungerar och används
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Vi skapar möten och lär oss nya saker tillsammans
Kontakten mellan volontär och den nyanlända sker utifrån vilket
behov som finns och är överenskommet samt det som du vill och
kan hjälpa till med som volontär. Träffarna bör vara kostnadsfria
(eller baserade på att ni själva vill betala för ev. fika, inträde etc.), så
att alla som vill och kan delta har möjlighet att göra det. Ni kan
träffas exempelvis ett par gånger i månaden och 1-2 timmar per
träff. Ni väljer själva var ni vill ses, fysiskt och/eller digitalt, utifrån
rådande restriktioner. Mer information kring detta kommer på
volontärintroduktionen. Det ska vara rimliga förutsättningar som
fungerar för samtliga som deltar. Detta bestäms tidigt i kontakten
mellan volontär och nyanländ.
Förutom att hjälpa nyanlända till en ökad delaktighet i samhället ska
vår insats också bidra till att skapa kontakt och bygga relationer
mellan personer med olika kultur och bakgrund. Det viktigaste är att
era träffar känns givande och lärorika.

Volontärstöd
Som stöd till dig som vill bli volontär så har vi introduktion, olika
träffar/utbildningar och ett nätverk med andra volontärer. Vi har
också en föreningslots (Sami, telefon 0733-060667) som kan ge
information om och lotsa till föreningar i Kristianstad.

Om du vill bli volontär kontakta:
Via vår E-tjänst: https://etjanster.kristianstad.se/s/volontar_oms
Eller kontakta: Linda Edvardsson, volontärsamordnare inom
Kristianstads kommun. Telefon: 0738-53 24 66.
Mail: Linda.Edvardsson@kristianstad.se
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Samarbetsmöjligheter för samhällsaktörer
Vill din verksamhet eller förening samarbeta med oss?
Den 1 september 2020 startades satsningen Samverkansmodell –
Integrationsguider och Föreningslots, som ska hjälpa nya svenskar att
lättare komma in i arbetslivet och föreningsliv m.m. Satsningen
baseras på ett samarbete mellan aktörerna RF-SISU Skåne, Rädda
Barnen, FN-föreningen, Röda Korset, Högskolan Kristianstad och
Kristianstads kommun (Familjeservice, Utredning Etablering och
Söderportgymnasiet). En samverkansmodell mellan kommunen och
civilsamhället har tagits fram, för ett mer långsiktigt inkluderingsarbete av nyanlända.

För mer information:
Volontärsamordnare
Linda Edvardsson
0738-532466
Linda.Edvardsson@kristianstad.se
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