Verksamhetsberättelse i punktform för tiden fr o m föreningens
bildande den 5 mars 2018

Frivilliga Familjehem på Värmdö
● Föreningen bildas den 5 mars 2018.
● Syftet med föreningen är:
○ Att stötta frivilliga familjehem på Värmdö eller frivilliga familjehem där
○

○
○
○
○
○

ungdomar från Värmdö bor.
Att stötta asylsökande ensamkommande ungdomar boende i frivilliga
familjehem på Värmdö eller i andra typer av boenden som föreningen eller
föreningens samarbetspartners har förmedlat.
Att informera frivilliga familjehem om den aktuella situationen för
asylsökande ungdomar på Värmdö.
Att sprida information om den aktuella situationen för asylsökande ungdomar
på Värmdö.
Att hitta boendeformer för asylsökande ensamkommande ungdomar som fyllt
18 år eller skrivits upp i ålder till 18 år.
Att genomföra föreningsaktiviteter som verkar för föreningens syfte.
Att söka bidrag till föreningens ändamål.

● Föreningen registreras och får ett organisationsnummer 802515-4314 och ett
bankkonto på Swedbank 8327-9, 693975572-1. Vi får också ett swishnummer
1232819480 .
● Hemsida (www.ffpv.se) och facebooksida
(https://www.facebook.com/FrivilligaFamiljehem.Varmdo/).
● Lyckebo på Sjöliden (Värmdö församling, Haghultavägen 23-25) har öppet
varje onsdag fr o m den 7 mars, från kl 17.00. På Lyckebo finns det möjlighet
att träffa någon vuxen från föreningen för samtal, stöttning, läxhjälp. Våfflor
serveras och ibland något annat. Samverkan med ungdomskvällar i stora
huset på Sjöliden. Lyckebo är navet i vår verksamhet. Där kan både ungdomar
och familjehem träffas. Till onsdagarna på Lyckebo hänvisas ungdomar och
familjer med sina frågor.
● Tre styrelsemöten inkl ett konstituerande.
● Artikel i Nacka Värmdö Posten kring föreningens bildande. Artikeln genererar
ett frivilligt familjehem men framförallt många frågor från allmänheten och vi
syns i kommunen (https://m.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2018/03/30-oppnarsina-hem--fler-behovs/).
● Radio Sweden gör ett reportage om oss
(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=692161
4 ).
● Lyckebo håller stängt den 21/3 och istället går vi på teaterföreställningen “Tre
bilder av kärlek” som är ett samarbete mellan Värmdö Kulturskola och G2 där
många av våra ungdomar studerar.
● Flera besök i förvaret i Märsta där en av våra ungdomar finns.

● Kontakt med gymnasieskolorna på Värmdö (Gustavsbergs Gymnasium och
Värmdö Tekniska Gymnasium) i olika frågor som rör enskilda ungdomar som
bor i våra frivilliga familjehem.
● Kontakt och samverkan med Barnrättsbyrån som finns på Hornsgatan i
Stockholm.
● Frukostmöte med Rotary.
● Workshop med Liria Ortiz via Psykologer utan gränser: “ Att öka hopp och
självtillit”. Alla frivilliga familjehem bjuds in via vår facebookgrupp.
● Kontakt och möte med Rädda Barnen lokalt och regionalt. Information från
Rädda Barnen finns tillgänglig på Lyckebo och på G2.
● Samverkan med föreningar för frivilliga familjehem i närliggande kommuner.
Det finns en facebookgrupp där en eller två representanter från varje aktiv
kommun är med.
● Informationsbrev till lokalpolitiker och tjänstemän om boendesituationen för
asylsökande ensamkommande i kommunen och vad lagförslaget kan komma
att betyda. Inbjudan till att vara en samtalspartner gentemot kommunen.
● Möte med sektorscheferna Anne Lundkvist och Pia Andersen.
● Kontakt med lokala politiker.
● Kontakt med Tollare folkhögskola och Lillsveds folkhögskola.
● Två dagars utbildning i asylrätt via Stockholms stift.
● Presentation av rapporten “Sveket” på Barnrättsbyrån på Hornsgatan i
Stockholm.
● Cykelfixardagar på Lyckebo i samverkan med Värmdö församling och
Välkommen till Värmdö.
● Våffelförsäljning på Kyrkogårdens dag i samverkan med Värmdö församling.
● Demonstrationer och manifestationer som “Civilsamhället skapar medvind”
samt “Kärleken segrar”.
● ”Where the magic happens” med Caroline Ravn på Gustavsbergs teatern.
● Stockholms stift har utifrån en ansökan från Värmdö församling beviljat ett
anslag som räcker till boende för drygt tio ungdomar fram till och med
december 2018. Vi hyr ett hus på Lillsved för fyra ungdomar fr o m 20/6.
● Öppet möte för samarbetspartners och andra intresserade efter att
lagförslaget kring en ny gymnasielag röstades igenom i riksdagen den 7/6.
Information om lagen och öppet hus på Lyckebo för ungdomar som vill ställa
frågor om lagen eller få hjälp med att söka enligt den nya gymnasielag.
Planering av sommaraktiviteter.

Våra samarbetspartners:
IFEN (Intresseföreningen för ensamkommande i Värmdö kommun)
Värmdö församling
Tillitsverket
Cirkus Cirkör
Rädda Barnen
Välkommen till Värmdö

Skärgårdskyrkan, Värmdö
Gustavsberg Ingarö församling
Demokratibygget
Djurö Möja Nämdö församling

Intresserade frivilliga familjehem kan gärna hänvisas till onsdagskvällarna på
Lyckebo för kontakt och frågor.
Styrelsen
Ordf

Eva Brandsma (070-9609463)
Cecilia Dufva (070-2543204)
Carina Gädda
Tina Lundgren
Camilla Ulén
Anna Tingdahl
Zahoor
Emran

