Frågor och svar om flyktingguide/språkvän
i Mölndals stad
Vad syftar flyktingguide/språkvän till?
Flyktingguide/språkvän syftar till att underlätta social integration. Det är ett sätt att skapa mötesplatser mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig
hemma.
Vad är flyktingguide/språkvän?
Flyktingguide/språkvän är ett sätt att mötas över gränserna. Personer som har uppehållstillstånd får kontakt med människor i Mölndals stad. Vardagen blir enklare, det blir lättare att lära
sig det svenska språket och bli en del i samhället.
Vad gör en flyktingguide/språkvän?
Som flyktingguide/språkvän blir du volontär i Mölndals stad och engagerar dig frivilligt som
en länk till det svenska samhället. Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna
fungerar utan om att umgås och ha roligt. Genom ett ömsesidigt utbyte skapas ny kunskap
och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Kanske får du nya vänner samtidigt som du
utvecklas som person.
Vem kan bli flyktingguide/språkvän?
Du som är etablerad i samhället och kan svenska språket (infödd svensk eller med utländsk
bakgrund) och vill göra en frivilliginsats kan bli en flyktingguide/språkvän. En person, en
familj, en grupp, förening eller ett företag kan bli flyktingguide/språkvän.
Vem kan få en flyktingguide/språkvän?
Du som har uppehållstillstånd i Sverige kan anmäla dig för att träffa en flyktingguide/
språkvän. Du behöver bara kunna lite svenska och önska en personlig kontakt.
Vad gör vi när vi träffas?
Ni träffas för att umgås och prata samtidigt som ni tränar det svenska språket. Det kan vara
allt från att ta en fika till att utföra en idrottsaktivitet tillsammans. Kanske har ni gemensamma
intressen eller vill gå en studiecirkel ihop. Tillsammans bestämmer ni vad ni ska göra.
Hur går det till?
1.
Fyll i och skicka eller lämna in en intresseanmälan.
För webbanmälan besök www.molndal.se/sprakvan
2.
Du kommer att bli inbjuden till ett informationsmöte.
3.
Därefter sammanförs ni genom en så kallad matchning.
4.
Efter matchningen håller ni kontakten och träffas så ofta och länge som ni vill. Ni kan
alltid kontakta oss vid frågor
Vem matchas med vem?
Ingen matchning är den andra lik. Generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen, som styr vem som sammanförs med vem. Om ni har anmält
er ensamma sker matching kvinna till kvinna och man till man. Du kan anmäla dig ensam,
med din familj, med en eller flera vänner, med en förening eller ett företag.

Varför har jag inte blivit matchad?
Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader.
Hur lång tid beror på flera saker t.ex. när vi inte har deltagare med
samma önskemål som dina. Det är mycket som ska stämma överens.
Hur länge pågår kontakten?
De första gångerna ni träffas är alltid en slags ”prövotid”. Matchningen pågår i 12 månader
och därefter väljer ni själva om ni vill fortsätta träffas som vänner, avbryta kontakten eller få
en ny kontakt/matchning. Betäm gärna att ni träffas regelbundet några timmar i månaden på
en eller ett par träffar - det är ni som bestämmer detta tillsammans.
Avslutningsmöten med oss sker vid behov. Vi försöker att erbjuda nya eller extra kontakter för
de som vill ha det.
Kan jag avbryta kontakten om det inte skulle fungera?
Ja, matchningen pågår bara så länge ni båda vill, den är hela tiden frivillig och kravlös. Vi
hjälper till med ett bra avslut ifall det skulle behövas. Om du vill kan du få en ny kontakt. På
samma sätt kan du få mer än en kontakt.
Får jag någon ersättning?
Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att träffa eller att vara flyktingguide/språkvän.
Ni deltar båda frivilligt.
Kontaktuppgifter
Samordnare flyktingguide/språkvän
Tel: 0733-90 19 24
Samordnare Volontär i Mölndal
Tel: 0708-47 04 35
E-post
sprakvan@molndal.se
Post och besöksadress
Flyktingguide/språkvän
Aktiviteten
Frejagatan 1
431 44 Mölndal
Hemsida
www.molndal.se/sprakvan

