
Så här det fungerar det

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

Jag är:      Man     Kvinna    Annat. Ålder________

Sysselsättning:________________________________

Utbildning/yrke:_______________________________

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 mer etablerade männiSkor i SvenSka Samhället. möte-
na bygger på frivillighet, ömSeSidigt utbyte och Språkträning för att motverka 
okunSkap, fördomar och Segregation i vårt Samhälle. 

Jag vill bli samhällsguide

bror.lundberg@munkedal.se

072 - 147 14 86

Centrumtorget 5 Munkedal

http://www.munkedal.se/

SamhällSguide är för dig:
Som är etablerad i Samhället och kan 
SvenSka Språket (infödd SvenSk eller med 
utländSk bakgrund) och vill göra en friv-
illig inSatS Som volontär.
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 beStäm-
mer ni hur ofta ni Ska träffaS och vad ni Ska göra.

Förnamn ____________________________________                  

Efternamn   __________________________________

Adress ______________________________________

Postnummer                       Postort_____________

Telefon

  

E-post     

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.

Genom att fylla i denna anmälan så samtycker jag till att 

mina personuppgifter behandlas enligt personuppgifts-

lagen (PUL)

 Djur       Språk       Resa      Kultur

Intressen:       Musik Film          Mat   Böcker   

Idrott/Sport  Friluftsaktiviteter                     

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

Jag vill träffa:    En person                      Ett par 

             En familj med barn

              En grupp (2-3 personer)



är etablerad i Sverige och talar SvenSka? ja, då är 
uppdraget Som SamhällSguide öppet. nu har du 
chanSen att få en vän för livet eller en erfarenhet 
Som gör dig till en rikare männiSka.

vill du hjälpa en nyanländ att känna Sig mer hemma 
i det SvenSka Samhället och Samtidigt bli vän med 
männiSkor Som flytt från kriget och har en annan 
bakgrund och kultur? 

vill du träffa nya vänner, lära dig något nytt, 
Stötta nya munkedalSbor, viSa hur vårt Samhälle 
fungerar, få inbjudningar till kulturevenemang och 
föreläSningar? 

Som SamhällSguide behöver du ingen Specialkompe-
tenS. det räcker att du är intreSSerad av männiSkor 
och SamhällSfrågor. 

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

Samhällsguide
M u n k e d a l Gör skillnad 

Se varandra

Bli Samhällsguide i Munkedal!
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