Givarguiden hjälper dig hjälpa nyanlända i Sverige
Flera stora insamlingar har dragits igång för att hjälpa människor som flyr sina
hemländer över Medelhavet. Medier rapporterade i förra veckan om att
rekordstora summor har samlats in på mycket kort tid. Det finns också andra
sätt att hjälpa till, som inte kostar pengar. Givarguiden har samlat information
om en rad organisationer och initiativ runt om i Sverige där Din insats kan göra
skillnad.
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Röda Korset www.redcross.se
Röda Korsets volontärer finns idag på nära 150 asylboenden över hela landet. Som
volontär har du möjlighet att hjälpa till med bland annat språkträning och sociala
aktiviteter. Klicka här för att söka bland Röda Korsets lediga volontäruppdrag.
Kompis Sverige www.kompissverige.se
Kompis Sverige är en verksamhet startad av Röda Korset som skapar möten mellan nya
och etablerade svenskar. Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop
etablerade och nya svenskar. Matchningsmetoden utgår från intressen, livssituation
och personlighet och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl redan
från början. Kravet är att kompisparen ska umgås i minst sex månader, men
förhoppningen är att skapa varaktiga vänskapsrelationer. Kompis Sverige finns idag i
Stockholm och Lund. Maila ditt intresse till info@kompissverige.se.

Observera att initiativen utan bedömning inte är granskade av Givarguiden.

Rädda Barnen www.raddabarnen.se
Rädda Barnen har lokalföreningar över hela landet som jobbar på bred front för att ge
stöd till barn som anländer till Sverige. Du kan till exempel hjälpa till med läxhjälp,
träffar och samtalsgrupper för nyanlända barn och ungdomar, dela ut ryggsäckar,
lekmaterial och välkomstpåsar. Ta kontakt med din lokalförening för att se vad du kan
göra där du bor.

Individuell Människohjälp www.manniskohjälp.se
Som volontär på Individuell Människohjälp kan du bland annat delta i IM:s Tala
svenska-caféer eller göra en insats i projektet Move It, för ett öppnare och mer
välkomnande föreningsliv. Individuell Människohjälp har verksamhet över hela
Sverige. Klicka här för att anmäla ditt intresse.

Invitationsdepartementet www.invitationsdepartementet.eu
Invitationsdepartementet är ett ideellt initiativ och utgörs av de som själva väljer att
delta. Initiativet verkar för ett inkluderande samhälle där främlingar blir till
middagsgäster. Det enda kriteriet för en middag är att den är gratis, i ett hem och att
minst en person talar flytande svenska och en vill förbättra sin svenska. Initiativet har
startats på flera platser runt om i Sverige. Klicka här för att anmäla ditt intresse.

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR www.farr.se
FARR är ett partipolitiskt och religiöst obundet nätverk som består av, hjälper och
samordnar grupper och enskilda som arbetar för att stärka asylrätten. Drygt 20
lokalgrupper är anslutna till FARR - allt från asylkommittéer som arbetar med enskilda
flyktingärenden till aktivistgrupper som protesterar mot deportationer och lokala
nätverk som stöttar papperslösa. Klicka här för att hitta lokalföreningar på din hemort.

Bli familjehem eller kontaktfamilj åt ensamkommande barn
Som familjehem tar man emot barn eller ungdomar under en kortare eller längre tid i
sitt hem. Ett av målen man som familjehemsförälder arbetar mot, är att barnen i
slutändan ska återförenas, om det är möjligt, med sina biologiska familjer. En
kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par
gånger i månaden. Kontakta Socialförvaltningen i din kommun och fråga vad de
behöver hjälp med.

Observera att initiativen utan bedömning inte är granskade av Givarguiden.

