Mänskliga möten ger mer för alla
Få En Ny Vän-Mellerud
Mellerud har under de senaste åren fått många nya kommuninnevånare. Det är människor
som flytt från sina hemländer och nu satsar på ett nytt liv i vår kommun. Alla har sina
kunskaper och erfarenheter som vi tillsammans kan ha nytta och glädje av. Du som bor i
Mellerud sedan tidigare vet hur kulturen, samhället och yrkeslivet fungerar, om alla osynliga
koder, lagar och regler med mera. Kunskap som nya kommuninnevånare behöver, men som
ibland kan vara svår att få del av.

Behovet av att få en ny vän är stort!
Många utrikes födda och även inrikes födda personer i vår kommun vill ha en ny vän för att kunna
skapa sociala nätverk, utveckla sitt språk, samt få mer kunskaper om samhället och
traditioner. Därför är öppna, respektfulla, kontinuerliga och frivilliga möten mellan människor
viktiga för att skapa en positiv syn på mångfald, man skapar fler kontaktytor:
• Man träffar nya människor
• Man hittar på nya aktiviteter att göra i Mellerud
• Man lär sig vardagssvenska
• Man lär sig om andra kulturer
• Man får vidgade vyer
• Man får nya perspektiv
• Man har kul och utökar sitt kontaktnät
En ny vän, är en vän som hjälper utrikesfödda att träna och lära sig svenska språket, för att lättare
kunna acklimatisera sig till det svenska samhället. Konceptet riktar sig även till personer som har
behov av ett större nätverk. Tanken är att det ska vara roligt och givande att umgås, fika, ta en
promenad, utbyta kunskaper och arbetslivserfarenhet eller liknande. Det betyder inte att man måste
hjälpa till med pappersarbete eller liknande som tillhör vardagen. Genom en frivillig insats, att delta i
konceptet "få en ny vän" bidrar man också till ett bättre integrationsarbete.

Vem kan bli en ny vän
För att bli en ny vän behöver man inte vara född i Sverige men det kan också vara personer som är
etablerade i svenska samhället och har fyllt 18 år. Det här konceptet kräver inte kompetens eller
kunskaper, det är bara att man har intresse och är redo att ge av sin fritid till nya personer från olika
kulturer och andra som behöver detta. All kontakt är frivillig, sker på fritiden och utan någon
ersättning. Till en början kanske det handlar om att lära känna varandra över en fika. Alla som
anmält sitt intresse kommer att bli inbjudna till olika gemenskaps och tematräffar som arrangeras
under året. Vi kommer också att ge er tips och förslag på mötesplatser att besöka tillsammans.

Matchning
•
•
•

Anmäl dig via våra formulär på Melleruds Kommuns hemsida eller "få en ny vän" en blankett
på Melleruds biblioteket.
Vi kontaktar dig för att veta vad du önskar för att kunna matcha dig med rätt person. Vi
bjuder in er till ett första möte, där ni kan lära känna varandra.
När matchningen är klar, och båda känner att personkemin stämmer, är det upp till er själva
att bestämma var, när och hur ofta ni ska träffas. Vem vet, ni kan hitta en ny vän....

För mer information kan du kontakta oss
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Arbetsmarknadsenheten Mellerud
Anne-Marie Bergh
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