Om Frivilliga Familjehem
på Värmdö

Frivilliga Familjehem på Värmdö startade som en förening
2018. Syftet var att stötta ensamkommande ungdomar samt
de familjer som hade öppnat
sina hem för en ungdom så att
ungdomen kunde stanna på
Värmdö och gå kvar i skolan,
behålla sina kompisar, nätverk
och trygghet.
Frivilliga Familjehem på Värmdö omfattar vid verksamhetsårets slut drygt 50 ungdomar.
Efter drygt tre år som förening så är vi inte längre främst
en förening som stöttar ungdomar i behov av ett frivilligt
familjehem utan vi har utvecklats tillsammans med gruppen
ensamkommande ungdomar.
Lyckebo vid Sjöliden, Värmdö församling - Vårt vardagsrum.

Verksamhetsberättelse 2021-2022
Ett år av jobbsök, anställningar, VUT, PUT och krig

45 av föreningens ungdomar
omfattades av den s k nya gymnasielagen vilket innebar att de under
sina gymnasiestudier hade tillfälliga
uppehållstillstånd.
Jobb har varit ett fokusområde
under året, inte minst genom Jobbprepp. Projektet löper ut vid årsskiftet men hittills har det varit en
framgångssaga! (Mer om projektet
nästa sida.) De allra flesta av våra
ungdomar har tillsvidareanställningar vilket är ett av villkoren för att
få stanna i Sverige. Vid verksamhetsårets slut har 20 fått permanent
uppehållstillstånd, PUT. Med jobb
och egen bostad kan de nu packa
upp ryggsäcken i Sverige en gång för
alla.
Två krig har präglat verksamhetsåret. I juli gjorde talibanerna ett
blodigt maktövertagande i Afghan-

Alla föreningens ungdomar
kom som ensamkommande
barn under 2015-2016. De
flesta av ungdomarna har gått
på gymnasieskolorna Gustavsbergs Gymnasium (G2) och
Värmdö Tekniska Gymnasium
(VTG) i Gustavsberg.

istan. En katastrof för landet och
människor tvingades på flykt, bland
annat hit till Sverige. Värmdö tog
emot ett tjugotal familjer som bland
andra hälsades välkomna av våra
ungdomar.

Den 14 november bjöd vi in till fest för att
hälsa Värmdös nya afghanska familjer välkomna till Värmdö. Våra ungdomar fixade
mat och tårtor till närmare 50 personer.

Den nya farliga situationen i Afghanistan innebar att Migrationsverket
tillfälligt stoppade alla utvisningar till
Afghanistan. Migrationsverket kom
så småningom med ett nytt rättsligt
ställningstagande om Afghanistan
och de av våra ungdomar som inte
hade uppehållstillstånd p g a gymnasiestudier har ansökt om att få
ny prövning av sina skyddsskäl. Av
föreningens ungdomar befinner sig
nu sex i nya asylprocesser och en
har hunnit få besked om uppehållstillstånd med flyktingstatus.
I februari invaderade Ryssland
Ukraina, vilket orsakade ännu en
flyktingkatastrof. Sverige och Europa
öppnade sina armar. För våra ungdomar innebar detta att de återigen
hamnade sist i kön för att deras
ärende skulle handläggas på Migrationsverket. Tålamodet påfrestas när
väntan på besked drar ut på tiden.
Mellan december och februari ansökte cirka 20 av våra ungdomar om
PUT. De väntar fortfarande.

Vår student/PUT/
sommarfest kunde vi
hålla på Lyckebo den
3 juni. Vi är oändligt tacksamma för att Värmdö
församling så generöst
låter oss vara i detta fina
hus och att församlingen har valt att vara vår
förenings bästa kompis.

Under sommaren 2021 höll
föreningens våffelcafé öppet två
Lyckebo – vårt vardagsrum

Studenten firades med grillning och tårta. Kvällen bjöd både på regn, sol och dans
på bryggan.

Lyckobo är navet för vår verksamhet. Här känner vi oss hemma och
välkomna.
Corona fortsatte att begränsa våra
möjligheter att hålla Lyckebo öppet.
Men när allt fler var vaccinerade
kunde vi åter träffas fysiskt - men
undvika trängsel. Efter årsskiftet återgick vi till vår stora glädje alltmer till
våra vanliga Lyckobokvällar där det
bjuds på fika via matsvinn från Lilla
Coop i Hemmesta och där ungdomar
kan droppa in och få stöd i vitt skilda
frågor.

Häng med fika i “Vardagsrummet.”

Dags att deklarera.

Arbetsmarknasprojktet Jobbprepp
Majoriteten av föreningens ungdomar
omfattas av den nya gymnasielagen.
Lagen innebär i korthet att den ungdom som omfattas har tillfälligt uppehållstillstånd för att genomföra sin
gymnasieutbildning och sex månader
på sig att skaffa en tillsvidareanställning efter avslutade studier. Den som
lyckas uppfylla lagens alla villkor kan
få permanent uppehållstillstånd i
Sverige, den som inte lyckas utvisas.

Pressen är enorm och kraven stora.
Det är bakgrunden till att föreningen
och Värmdö Församling startade
projektet Jobbprepp 2019. Vi såg ett
stort behov av att stötta, peppa och
preppa ungdomarna för arbetsmarknaden i Sverige.
Jobbprepp är ett samverkansprojekt mellan Frivilliga Familjehem på
Värmdö, Värmdö Församling tillsammans och Värmdö kommun finansieras av Länsstyrelsens § 37a-medel. I styrgruppen för Jobbprepp sitter
Sandra von Euler Letsch, Värmdö
kommun, Anna Björnström, Värmdö
Församling och Eva Brandsma, Frivilliga Familjehem på Värmdö. Projektledare Eva Brandsma, administratör
Anna Björnström.

I juni 2021 tog 20 av våra ungdomar
studenten. Deras uppehållstillstånd
gick ut i december och då skulle
de ha en fast anställning - eller
åtminstone en provanställning som
övergår i en fast anställning. Det var
ett stort och intensivt arbete som
pågick under första halvåret med att
först och främst stötta ungdomarna
att söka och få jobb, dessutom coacha arbetsgivare med att ta fram ett
anställningsavtal som skulle godkännas av Migrationsverket. En oväntad och tidskrävande administrativ
hantering var att kommunicera med
ett stort antal fackförbund som skulle
ge utlåtande om anställningen höll
måttet. Crescendot på administrationen var att hjälpa alla som skulle
ansöka om PUT med att få ihop alla
dokument som krävdes. Stunden då
själva ansökan skickades in var ett
viktigt och nästan högtidligt ögonblick
- att ha lyckats med studier på ett nytt
språk och skaffa en anställning direkt
efter skolan är en oerhörd bedrift.
Nu var det bara denna väntan på att
ärendet skulle behandlas kvar… 20
av våra ungdomar har hittills fått PUT
- 18 under verksamhetsåret. Ännu
fler väntar.
Vi vågade kanske inte riktigt tro på
vårt mål med Jobbprepp, att 100
procent av ungdomarna skulle lyckas

med studier och jobb… men faktum
är att vi nästan nått dit. Alla har jobb
som ska ha! Även de som just tagit
studenten. Det är enbart fyra som
har provanställningar fortfarande,
resten har fasta jobb. Enbart en (1)
ungdom går fortfarande i skolan.
Vi har till och med en ungdom som
börjat på högskolan och studerar till
sjuksköterska i Östersund. Stoltheten
över ungdomarna och projektet är
mycket stor.
I Jobbprepps referensgrupp sitter viktiga aktörer i lokalsamhället Värmdö;
Pelle Paulsson, ICA Maxi Värmdö,
Johanna Ramstadt, Värmdö kommun, Jens Hoffman, Dipart, Johan
Karlsson, Gustavsbergs Gymnasium. Genom kontinuerlig kontakt
med referensgruppen får Jobbprepp
förankring i vårt lokala näringsliv och
stöd i vårt arbete. Dessutom har ett
flertal av våra ungdomar nu anställningar genom de olika arbetsgivarna i
referensgruppen och det tackar vi för!

Jobbsök i full gång

Vi stöttar särskilt utsatta. Sju av
föreningens ungdomar omfattas inte
av den nya gymnasielagen och de
befinner sig nu i nya asylprocesser.
Vid kommande verksamhetsårets slut
hoppas vi att de alla har uppehållstillstånd.
Tack vare ett nära samarbete med
Värmdö församling har vi kunnat få ta
del av sökta medel från Stockholms
stift som har gjort det ekonomiskt
möjligt för oss att stötta dessa ungdomar ekonomiskt genom nödbidrag,
matkassar, hyror, busskort och
juridisk hjälp. Det är också Värmdö
församling som så generöst upplåter
sitt hus Lyckebo på Sjöliden till oss
och där de ungdomar som inte har
uppehållstillstånd

har varit extra aktiva bland annat i
vårt våffelcafé.
Våffelcafé
Tidigt i föreningens historia blev
våfflor en del av föreningens signum
och vårt recept på äggvåfflor har
lyckats göra sig ett namn på Värmdö.
Vårt våffelcafé startades sommaren 2019 på Lyckebo. Våffelcaféet
drivs av ungdomar och vuxna från
föreningen iklädda vackert hemsydda
förkläden. Våffelcaféet har varit en
samlingsplats för de ungdomar som
inte har jobbat under sommaren.
Och de ungdomar som jobbar på
våffelcaféet känner sig behövda
och får en meningsfull aktivitet. Vårt
våffelcafé är en plats för integration
och möten mellan människor. Många
av våra stamgäster är äldre som har
möjlighet att sitta och prata och ta
påtår efter påtår. Värmdö församling
är glada över att deras församlingsgård lever under hela sommaren och
många familjer och ungdomar väljer
att bada, hänga och ta sig en våffla
eller en glass hos oss.

# Ljus för Afghanistan

Våldsamheterna i Afghanistan
då talibanerna tog över makten
drabbade våra ungdomar hårt.
Mycket oro och tankar på familjer
och vänner som finns kvar landet.
Värmdö församling och Frivilliga
Familjehem på Värmdö bjöd in
till kapellet i Sjöliden för en stund
där vi kunde samlas och tänka på
det afghanska folket och tända
ljus. Meysam spelade sin musik
som fångade allas känslor av
sorg och vanmakt, men också
kampvilja.

Sommaren 2022 välkomnar vi i
samarbete med Värmdö församling
åter stamgäster och nya gäster till
vårt våffelcafé. Vi kommer att ha
öppet onsdag, torsdag och fredag
hela sommarlovet från och med onsdag den 15/6. Öppettider är 11-15. Vi
ses på Lyckebo!

Ett inkluderande och vänligt
Värmdö
Föreningen vill vara en aktiv aktör i
det arbete som görs på Värmdö för
att alla som bor och verkar här ska
känna sig välkomna och delaktiga.
Därför samverkar vi med verksamheter, föreningar och organisationer
som står för allas lika värde.

#Ljusförafghanistan, Sjölidenskapell 17 augusti 2021

Våfflor på Sjöliden
Konsert på Sjöliden och våra mästerliga
våffelbagare bjöd på våfflor! Alltid lika
gott och uppskattat!
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Vi vill rikta ett varmt
tack till:

Våffelmakeri vid konsert på Sjöliden
11 augusti 2021

Våffelmakarna redo att ta emot kunderna. Det
var många som kom och ville köpa våfflor.

Rädda Barnen
Kulturskolan
Välkommen till Värmdö
Rotary
ICA Maxi Värmdö
Lilla Coop Hemmesta
Systrarna Delselius Grisslinge
Gustavsbergs Gymnasium
Värmdö Tekniska Gymnasium
Värmdö Församling
Vår allra bästa vän som vi
samverkar med på daglig basis
kring det mesta. Vi ansöker om
medel tillsammans. Vi genomför
aktiviteter och firande tillsammans. Vi får låna lokaler. Hos
Värmdö församling känner vi i
föreningen oss hemma och alltid
välkomna. Stort stort tack för verksamhetsåret 21/22!

Föreningen och dess medlemmar
i media



2021
REDO film från Djuröhemmet 20 maj
2021 med Mohammad Aziz
2020
Nacka Värmdö Posten: Hassan Ganbry
förlorade jobbet under pandemin. (Artikeln är låst.)
Dagens arbete 11 november 2020- Fast
jobb eller utvisning - debattartikel om
arbetskraftsinvandring som skrevs av
Företagarna.
Redo 6 juni 2020 Jobbet handlar om liv
eller död
Fokus 6 april 2020 Gymnasielagen gav
en andra chans – nu avgörs vilka som får
stanna i Sverige
ETC 15 februari 2020 Värmdös eldsjälar
som hjälper nyanlända att fixa jobb
Dagens Arena 11 februari 2020- Debattartikel skriven av vår ordförande Eva
Brandsma
NVP 8 Februari 2020 Arbetsgivare sluter
upp för ensamkommande
NVP 7 Februari 2020 “Vem kan värdera
någon annans tro?”
2019
Aftonbladet 26 mars 2019 Läraren Cecilia har fixat bostad åt 55 ungdomar
FARR 13 mars 2019 - Tillstånd enligt
gymnasielagen - vad händer sen?
Mitt i Värmdö 8 februari 2019 - Cecilia
Dufva nominerad till Min lokala Värmdöhjälte 2019
Aftonbladet Debatt 25 oktober 2019 FFpVs Replik (skriven av Eva Brandsma)
2018
NVP 03 oktober 2018 - Insändare - En
säng är allt som behövs
NVP 26 september 2018 - Emran hyllas
för sin teaterroll i ”Öppna era hjärtan” på
Kulturhuset Stadsteater
NVP 20 mars 2018 - Teatergruppen har
blivit som en stor familj
NVP 19 mars 2018 - 30 har öppnat sina
hem – men fler behövs
2017
NVP 31 oktober 2017 - Asylsökande
skickas till Boden när de fyller 18

Texter: Eva Brandsma och Cecila Dufva
Bildval och laoyout Tina Lundgren
14 juni 2022

