WeDoTo - We Do
Together
Sökande

Internationella vänner Värnamo

“Många familjer med
invandrarbakgrund är inte medvetna
om vilka fritidsaktiviteter som finns
på just den ort de är bosatta i. Många
av dessa människor efterfrågar
aktiviteter och det finns ett stort
behov av sociala mötesplatser och där
är föreningslivet en viktig aktör.
Genom aktivitetssamtal och prova på
tillfällen kan klivet in i föreningslivet
underlättas”.

Projektets syfte
Syftet med projektet har varit att
förbättra möjligheterna till ett rikare
fritidsliv för människor med utländsk
bakgrund. På så vis sker en snabbare
integration och ökar chanserna att
nyanlända familjer väljer att bo kvar
på mindre orter.

Projektets mål
Målet med projektet har varit att
bidra till lokal samhällsutveckling i
orterna Rydaholm och Alvesta och
långsiktigt bidra till en bättre
integration. Ett mer kvantitativt mål
har varit att genomföra 200
aktivitetssamtal med olika människor.

Resultat

445 346kr

695kr. Eftersom Projektstöd
styrelsen ansåg att projektet kan leda till en
positiv utveckling både för individer,
föreningsliv och samhällena. Då projektet
fokuserar på integration genom lokala
aktiviteter kan det beröra många människor,
skapa naturliga möten och stärka utvecklingen i
de lokala föreningarna”.
Totalt beviljat belopp var 664

219 349 kr
LAG-pott



“De aktiviteter som har genomförts i projektet är aktivitetssamtal, tabata,
inomhusfotboll, språkcafé, körkortsteori, datorkurser och lära sig cykla
bara för att nämna några av alla de aktiviteter som har anordnats”.



“ Aktiviteterna som har startats upp har varit väldigt omtyckta och dessa
kommer att fortsätta ett tag efter projektets slut. Sökande har lyckats med
att få frivilliga ledare från de lokala föreningarna att ställa upp, vilket gör
att aktiviteterna kan fortsätta och ger en viktig kontinuitet och trygghet samt
bygger upp självförtroendet hos de nyanlända ”.



“Det som har varit extra roligt under projektets gång är när vi har träffat
på tidigare deltagare som vi har haft aktivitetssamtal med och de pratar
varmt om vikten av föreningsliv och en aktiv fritid. Arbetet med projektet
har varit långsiktigt genom att man sår ett frö hos de nyanlända som de
bearbetar för att de ska få en bättre förståelse av vad vi i Sverige gör på
vår fritid och hur det genomsyrar vårat vardagliga liv”.

Vad händer nu efter projektets slut?
“ Vi bedriver fortfarande aktivitetssamtal och hjälper nyanlända om efterfrågan
finns, vi pratar också mycket med gamla deltagare och rekomenderar nya
aktiviteter och sammankomster”.
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