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Vad är frivilligt arbete?
• Skapa mänskliga värden utan personlig
vinning.
• Utgå från människors engagemang och
vilja att delta i samhället utan krav.
• Skall vara ett komplement till offentlig
verksamhet.
• Ömsesidighet, inte välgörenhet.

Samverkets Frivilliga
• Alla åldrar.
• Organiserade och icke org.
• Trappa ner arbetslivet.
• Inflyttade finner vänner.
• Kompetensen tillvaratas.
• Engagemang och empati.
• Dela med sig av kunskap.

utflykter, läxhjälp, storasyster/storebror,
invandrarstöd, vuxna på skolan, cirklar,
stavgång, musikcaféer, bingocaféer,
språkcafé, språkkompis, sagoberättare,
cafévärdinnor/värdar, Stickotek, Hjälpande händer, lunchcafé m.m.

För de frivilliga

Vi brukar ha kick-off, föredrag, utbildningar, rabatter och erbjudanden från
näringslivet samt tillgång till samlingslokalen.
Samverket har en kommunal försäkring
under uppdraget.

Samverket

Våra syften

• Förebygga ensamhet och isolering.
• Komplettera den offentliga omsorgen
och servicen och höja dess kvalitet.
• Stödja och stärka den individuella
livskraften.
• Bidra till gemenskap, trivsel och
vänskap.
• Bidra till ökad förståelse människor
emellan oberoende av ålder, förmåga
och nationalitet.
• ”Bygga Broar”.

Exempel på aktiviteter

Promenadsällskap, besökstjänst,
självhjälpsgrupper, julfirande, sommar-

Samverket är politiskt och religiöst neutralt. Våra besökare och ledsagare har ett
moraliskt tystnadslöfte. Uppdragen är
frivilliga och därmed oavlönade. De är till
glädje för givare och mottagare.
Har du tid och lust att ställa upp i vår gemenskap för någon som behöver hjälp?
Du kanske har egna förslag. Kom och
berätta om dina idéer så kanske vi kan
göra något av dem.
Samverket vänder sig till dig som vill
delta i frivilligverksamheten och till dig
som vill använda den.

Vad du vill göra bestämmer
du själv! Engagera dig - gör skillnad!

Bli frivillig du också!

Become a volunteer

Du kan göra en viktig insats för dina
medmänniskor!

You can contribute to the local community and make a difference!

Kontakta oss genom att:
• Komma till hos på
Lunnegatan 18.
• Mejla oss på
samverket@amal.se
• Ring 171 42.

Come and visit us at Lunnegatan 18,
e-mail to samverket@amal.se or call us
at 0532-171 42, 173 48

Samverket vilar helt på de frivilligas ideella engagemang för människor i utsatta
situationer där samhällets resurser inte
fullt ut räcker till.

Samverket is based on voluntary activities and helps people in vulnerable
situations where society’s resources are
not fully sufficient.

Stöd oss

Bankgiro 991-2353, märk insättningen
”Samverket”.

”Samverket is a nice place to make new contacts
and learn new things about different cultures and
countries”
- Edis 21 år, Bulgarien

”Samverket är en plats
där man träffar nya
människor och som kan
svenska samhället”
- Ahmad 29 år, Syrien
- Khaled 28 år, Syrien

”Samverket är mycket
bra, man får nya vänner och lär sig om
andra kulturer”
- Margareta 54 år, Sverige

Funderar du över något?
Kontakta frivilligsamordnare
Telefon: 0532-171 42, 173 48
E-post: samverket@amal.se

Du kan läsa mer om oss på www.amal.se och
på facebook.com/samverket.amal

Klipp här

Jag är intresserad av att bli
frivillig inom Samverket.
Lämna in talongen personligen eller skicka in den via posten.
Jag nås bäst på:

Namn:
E-post:
Telefonnummer:
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