Fadderverksamhet
Kontakta oss redan idag!

Berika ditt och andras liv!
Få en fadder!

Vill du veta mer?
Kontakta samordnaren
Linda Harju, telefon: 033-35 59 29
e-post: fadder@boras.se

scandinav.se

Få en fadder och språkvän!
Läs mer och anmäl dig på
boras.se/fadder eller fyll i
blanketten i denna folder!

Få en fadder och språkvän!
- för att nyanländas möte med Sverige också ska vara ett möte 		
med svensktalande personer/familjer

Saknar du som nyanländ kontakt med svensktalande personer
men vill gärna ha det? Då kan du ansöka om att få en fadder.
Berika ditt och andras liv. Få en fadder!
Faddern är en person som bott länge i Sverige och kan det svenska språket.
Tillsammans med din fadder kan du som nyanländ snabbare lära dig språket,
få ett större kontaktnät och bekanta dig med orten där du bor. Vilket i sin tur
bidrar till både trivsel och trygghet i det nya landet.
Vem kan få en fadder? Det kan du som:
•
		
•
•
		
•
		
•

vill träffa svensktalande personer – kanske någon med samma
intressen som du
snabbare vill komma in i samhället och få ett större kontaktnät
vill träna på att prata det svenska språket och kanske hjälpa en svensk
att öva på ditt språk
vill prova på vad som finns att göra i din kommun tillsammans med en 		
svensktalande person, familj eller grupp
har uppehållstillstånd från Migrationsverket

Så här fungerar det!
Du som är nyanländ men även du som bott i Sverige några år och vill ha en
fadder är välkommen att söka. Oavsett om du bor i Borås, Bollebygd, Tranemo,
Ulricehamn, Mark, eller Vårgårda har du möjlighet att få en fadder.
Anmäl dig ensam, med en vän eller tillsammans med din familj. Beroende på
önskemål, erfarenheter eller intressen matchar samordnaren ihop dig med en
svensktalande person/familj. Samordnaren hjälper er med den första kontakten
och finns som stöd och följer upp fadderskapet. Ni träffas själva på fritiden, så ofta
som ni kan och vill. Samordnaren kan ge förslag på aktiviteter som ni kan göra
tillsammans. Formellt avslutas kontakten efter sex månader och intyg delas ut.

Gör skillnad

– se varandra

Välkommen med din anmälan!
Tipsa gärna vänner och bekanta.
Det ska vara roligt att ha en fadder! Ni ska i första hand umgås
och bekanta er med varandra.

Här följer några förslag på aktiviteter man kan
göra tillsammans:

Vara ute i naturen,
besöka museum, bibliotek
etc. laga mat eller baka
Kulturevenemang,
sportevenemang eller
fira högtider tillsammans

Träna tillsammans,
ta en fika eller något annat
som ni finner roligt och
intressant
Kontakten ska i första
hand vare en rolig upplevelse och en möjlighet
att bekanta sig med
andra kulturer!

Vissa gemensamma aktiviteter anordnas av samordnaren.
Information ges vid första mötet.
Kontakten är hela tiden frivillig och kostar ingenting!

Anmälan – Jag vill ha en fadder
Datum och ort:
Jag/vi är:

Kvinna

Man

Par

Jag/vi vill ha en fadder som är:
Familj

Familj

Kvinna

Grupp (2-3 personer)

Man

Par

Grupp (2-3 personer)

Spelar ingen roll

I vilken kommun vill du ha en fadder:
Ulricehamn

Borås

Mark

Bollebygd

Tranemo

Vårgårda

Namn:
Ålder:
Adress, postnummer, ort:
Telefon, mobil:
E-post:
Medborgarskap:				

Vilket år kom du till Sverige?

Vilka språk kan du prata?			
Har du uppehållstillstånd från Migrationsverket?
Hur mycket svenska kan du?

A, SFI

B, SFI

ja, permanent
C, SFI

ja, tillfälligt

nej

D, SFI

Har du familj och barn?
Nej
Ja, familj
Ja, barn som är födda:
Ska din familj/barn också delta?
Nej
Ja
Ja, ibland
Sysselsättning/arbete:
Utbildning:
Fritidsintressen:
Övrigt:
Det är viktigt att jag och min fadder har samma:
Kön
Ålder
Ålder på barnen
Familjesituation
Intressen

Utbildning/Yrkesbakgrund

Spelar ingen roll

Annat önskemål:
Tack för din anmälan!
Vi tar en kontakt med dig inom kort.
Har du frågor kontakta oss gärna.
Integrationssamordnare, Linda Harju, Tfn: 033-35 59 29, E-post: fadder@boras.se

Tejpa här!

PLATS
FÖR
FRIMÄRKE

Fadderverksamhet
Linda Harju
Arbetslivsförvaltningen
501 80 Borås
Har du inget frimärke?
En digital anmälan finns på
boras.se/fadder

Vik här

Vem kan få en fadder? Det kan du som:
•
		
•
		
•
		
•
		
•

vill träffa svensktalande personer – kanske någon med
samma intressen som du
snabbare vill komma in i samhället och få ett större
kontaktnät
vill träna på att prata det svenska språket och kanske hjälpa
en svensk att öva på ditt språk
vill prova på vad som finns att göra i din kommun
tillsammans med en svensktalande person, familj eller grupp
har uppehållstillstånd från Migrationsverket

Gör skillnad

– se varandra

Tejpa här!

