
1.EftEr att du  anmält intrEssE till att få samhällsguidE 
görs En matchning utifrån gEmEnsamma ErfarEnhEtEr, 
intrEssEn, åldEr, familjEsituation samt individuElla önskEmål.

2. samordnarEn på kommunEn ordnar sEdan Ett första mötE 
mEllan guidE och nyanländ, där dE får prEsEntEra sig för 
varandra och ställa frågor. därEftEr skötEr ni kontaktEn 
själva och träffas så ofta ni kan och vill. samordnarEn kan 
alltid kontaktas vid bEhov och ansvarar för att EvEntuElla 
problEm hantEras korrEkt.

3. dEn första månadEn är En ”prövotid” då man träffas på 
försök. sEdan väljEr ni om ni vill fortsätta EllEr avbryta 
kontaktEn. dEtta kan också skE sEnarE. kontaktEn avslutas 
normalt EftEr Ett år.  
dEn som vill kan då få En ny matchning.

4. för att utfallEt ska bli så bra som möjligt kommEr 
nyanlända att matchas mot samhällsguidErna för att 
sE vilka som passar bäst tillsammans. ExEmpElvis kan En 
nyanländ barnfamilj få kontakt mEd En EtablErad barnfamilj 
i kommunEn

så här dEt fungErar dEt

 Modersmål:__________________________________

Sysselsättning:________________________________

Utbildning/yrke:_______________________________

Jag vill träffa:    En person                      Ett par 

             En familj med barn

              En grupp (2-3 personer)

Det är viktigt att vi har:

liknande intresse:    Ja          Nej

liknande utbildning /yrke:            Ja       Nej

Att barnen är i samma ålder:       Ja         Nej 

samhällsguidE är Ett sätt att mötas övEr gränsErna. pErsonEr mEd utländsk 
bakgrund får kontakt mEd EtablEradE människor i svEnska samhällEt. mötEna 
byggEr på frivillighEt, ömsEsidigt utbytE och språkträning för att motvErka 
okunskap, fördomar och sEgrEgation i vårt samhällE. 

Genom att fylla i denna anmälan så samtycker jag till att 

mina personuppgifter behandlas enligt personuppgifts-

lagen (PUL)

Jag vill träffa en samhällsguide

bror.lundberg@munkedal.se

072 - 147 14 86

Centrumtorget 5 Munkedal

http://www.munkedal.se/

samhällsguidE är för dig:
dig som har uppEhållstillstånd och som 
vill förbättra dina svEnskakunskapEr  du 
kan anmäla dig Ensam, mEd din familj, 
mEd En EllEr flEra vännEr, EllEr mEd En 
förEning.

vad kan ni göra tillsammans?
ni träffas för att umgås och prata i Ett ömsEsidigt utbytE, lära om 
och av varandra. dEt kan till ExEmpEl vara att gå En promEnad, 
träna, ta En fika, gå på studiEcirklar EllEr kursEr tillsammans. 
tillsammans bEstämmEr ni hur ofta ni ska träffas och vad ni ska 
göra.

att få samhällsguidE handlar intE om att få En lots EllEr för-
myndarE som gör sakEr för någon annan. dEt handlar intE hEllEr 
om att få En “svEnsk kontakt” som man ställEr krav på hjälp och 
stöd ifrån. dEt handlar om att lära känna varandra, varandras  
kulturEr, ha roligt tillsammans och förhoppningsvis få En vän för 
livEt.

Svenskakunskap: SFI      B      C     D         SAS        

Jag har uppehållstillstånd:       Ja                  - Nej

Jag är gift/sambo? Ja    Nej  Antal barn:_______

Jag är:      Man     Kvinna    Annat. Ålder________

Förnamn ____________________________________                  

Efternamn   __________________________________

Adress ______________________________________

Postnummer                       Postort_____________

Telefon

  

E-post     

 Djur       Språk       Resa      Kultur

Intressen:       Musik Film          Mat   Böcker   

Idrott/Sport  Friluftsaktiviteter                     



vill du träffa svEnskar i Ett ömsEsidigt utbytE, lära om 
och av varandra?

vill du träna svEnska språkEt? kanskE har ni samma 
intrEssEn, yrkE EllEr familjEsituation.

vill du lära dig mEr om dEt svEnska samhällEt och sE 
mEr av munkEdal?

du som nyligEn har invandrat till svErigE kan anmäla 
dig för att träffa En samhällsguidE. du bEhövEr En-
dast  kunna litE svEnska och vill vara aktiv/EngagErad 
i En pErsonlig kontakt.

Välkommen att höra aV dig till oss 
med frågor och intresseanmälan!

Gör skillnad 
Se varandra

Samhällsguide
M u n k e d a l

träffa En samhällsguidE i munkEdal!
M

unkedal kom
m

un
Integrationsenheten 

Kundnum
m

er 460005500 
455 80 M

unkedal

Frankeras ej.
M

ottagaren 
betalar 
portot


