
NAD i väst matchar nyanlända med 
aktiviteter i våra föreningar 
 
När vi utgår från intresse skapas förutsättningar för glädje, passion och delaktighet. Vår metod 
bygger på att föreningslivet är framgångsrika i att inkludera nya svenskar i sin verksamhet. 
Deltagarna får möjlighet att träna på svenska språket, bygga nätverk, skapa motivation inför studier 
och hitta en väg till god hälsa i föreningens ordinarie verksamhet. 
 

Vilka föreningar kan bli partners till NAD Väst 
Allt från idrottsföreningar, studieförbund, intresseföreningar med samhällsfokus, kulturföreningar, 
trossamfund, hembygdsföreningar, stiftelser, arbetsintegrerade sociala företag eller liknande kan bli 
en partner till NAD Väst. 
 
NAD är ett utvecklingsarbete mellan flera partners - offentliga sektorn och civilsamhället 
tillsammans! NAD ska vara positivt och inkluderande för så många som möjligt, både individer och 
föreningar. 
 

Hur skapar vi matchningarna? 
För att lyckas med matchning krävs bra information om aktiviteten, vad som erbjuds och förväntas av 
deltagaren. För att föreningens aktivitet ska räknas som en NAD aktivitet ska: 

▪ aktiviteten omfatta minst 5 träffar eller 9 timmar 
▪ aktiviteten pågå under högst en termin  
▪ aktiviteten vara en del av det ordinarie utbudet 

 
Föreningen bestämmer hur upplägget ska se ut och det bör vara en aktivitet ni redan bedriver. Detta 
för att inte riskera att vi skapar nya grupper med enbart nyanlända vilket vi tror försvårar inkludering. 
 

Får föreningen någon ersättning? 

Föreningen som matchas med nyanländ får en ersättning till föreningens konto på 1 500 kronor per 
deltagare. Detta är en engångssumma. Pengarna kan användas fritt av föreningen till matchningens 
aktivitet. Material som individen behöver för aktiviteten skall bland annat täckas av ersättningen. 
 

Vill du komma i kontakt? 
Läs mer om NAD i väst på VGR hemsida 
Besök mig på Mötesplatsen i Göteborg, Södra Allégatan 1 B 
Telefon eller e-post via 0736-324222 eller lars.lindfors@vgsocialekonomi.se 
 
Med vänliga hälsningar och hopp om samarbete! 
 
Lars Lindfors 
 

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/integration/nad-i-vast/
https://www.google.com/maps/place/S%C3%B6dra+All%C3%A9gatan+1B,+413+01+G%C3%B6teborg/@57.6998793,11.9519551,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464ff369e1211763:0xd236ed174405c10a!8m2!3d57.6998793!4d11.9541438
mailto:lars.lindfors@vgsocialekonomi.se

