Idéburna organisationer i Göteborgsregionen
Sociala arbetskooperativ, ekonomiska föreningar, Stiftelser m.fl.
Forum Skill, info@forumskill.se
www.forumskill.se
Forum SKILL är en resursorganisation, som med mänskliga rättigheter som
utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter.
Våra verksamheter består av arbetsintegrerade sociala företag, rehabiliterande
kulturarbete samt en utbildningsdel där vi erbjuder föreläsningar och metodmaterial
inom områden som exempelvis socialt företagande, arbetsmiljö, sexualitet och
funktionalitet.
Våra företag

Tråd och Trade, info@tradochtrade.se
Tråd och Trade är ett arbetsintegrerande socialt företag. Tråd & Trade- skrädderiet
har inriktning industrisömnad då vi vet att behovet är stort inom branschen och att det
finns en lönsamhet som kan generera löneanställningar. Målet är att använda den
kompetens som finns hos människor som invandrat till Sverige.
Mamas Retro, Tel: 031-300 57 91

Mamas Retro är en ideell förening vars främsta syfte är att erbjuda rehabiliterande
sysselsättning i en secondhandbutik. Vi säljer barnkläder, mammakläder, leksaker
och barnartiklar.
Butiken drivs som ett socialt företag med syfte att erbjuda vägar till empowerment,
utbildning och meningsfullt arbete för kvinnor och transpersoner.

GF Sak – Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ, info@gfsak.se
www.gfsak.se
GF Sak är en stödorganisation för tio sociala arbetskooperativ. Alla
medlemskooperativ i GF Sak är självständiga företag och medarbetarna äger &
driver själva sina verksamheter.
Vi ger våra medlemmar råd och stöd i verksamhetsutveckling, handledning,
kompetensutveckling, juridik och ekonomi. Vi ser till att såväl företag som
människorna i organisationen utvecklas.
Vi är aktiva som samhällspåverkare och för ut idén om de sociala arbetskooperativen
och deras möjligheter att ge människor som står långt från arbetsmarknaden ett
arbete och möjligheter att själv styra över sin tillvaro & vara delaktiga i samhället.
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Våra företag
Ad Acta, info@adactakontor.se
www.adactakontor.se
Ad acta är ett socialt arbetskooperativ som skapar möjlighet för våra medlemmar, att med
sina kunskaper och kompetenser inom administration och ekonomi komma närmare
arbetsmarknaden.
Vi utför administrativa tjänster, löpande bokföring, månadsbokslut och skattedeklarationer åt
externa kunder men även åt några kooperativ inom vår organisation - GF Sak. Vi har plats
för dig som vill arbetsträna eller rehabilitera dig tillbaka till arbetslivet. Hos oss arbetar du i
ditt tempo och utifrån din förmåga.

Ateljé Trädet, 031.128113@telia.com
www.ateljatradet.se
Ateljé Trädet består idag av 10 medlemmar och 2 handledare som driver en textil
ateljé och butik där vi erbjuder
• Unikt egenproducerat konsthantverk i 100% siden och ull
• RE-design av kläder och inredningsföremål
• Unika brickor och brickbord
• Färg-kit och sidentyg på metervara
• Sömnadshjälp – lagning/ändring av kläder
• Textila utsmyckningsuppdrag för privatpersoner och företag
• Skräddarsydda workshops i sidenmåleri, tovning m.m
Verksamheten fungerar som ett socialt arbetskooperativ där medlemmarna
gemensamt sköter hela verksamheten. Ateljé Trädet tar kontinuerligt emot personer
på arbetsträning.
Beateberg Hunddagis, beatebergshunddagis@gmail.com
www.beatebergshunddagis.com
Vi är ett socialt arbetskooperativ som erbjuder platser i daglig verksamhet enligt LSS,
samt arbetsträning/sysselsättning för personer med någon form av arbetshinder.
Beatebergs Hunddagis är en ekonomisk förening, vilket innebär att det är
kooperativets medlemmar som äger och driver företaget.
På Beateberg kan man arbetspröva inom trädgård, administration/ekonomi,
matlagning/bakning och i hundverksamheten. Individen följer ett strukturerat program
och får en arbetscoach som är med och ger stöttning i alla skeden.
Café Luckan, cafeluckan@gmail.com
http://www.gfsak.se/cafe-luckan.html
Ett café För personer med behov av social gemenskap
Café Luckan är ett socialt företag i form av en ekonomisk förening, vars ändamål är
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom arbete i produktion och
försäljning av matprodukter. Utöver detta är syftet också att erbjuda
arbetsträningsplatser, kompetensutveckla medlemmarna, främja den sociala
gemenskapen och samverka med andra sociala företag.
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Datorreturen, info@datorreturen.com
www.datorreturen.com
Datorreturen är ett socialt arbetskooperativ och drivs utan vinstintresse. Vi tar hand
om begagnade datorer, gör i ordning dem och säljer. Vi har utvecklat ett par
produkter: en surfdator och en seniordator. Standarddatorn är installerad med fri
programvara – Linux och vi anpassar även datorer efter önskemål.
21:ans Hörne, avkooplingen@live.se
www.21anscafe.se
Ett mysigt kafé där även hundar är välkomna.
Café 21:ans Hörne är ett socialt arbetskooperativ vars affärsidé är att driva ett
café. Vi serverar hembakat och hemlagat samt erbjuder catering. Vi har även
hemlagade godsaker till hunden. Det är viktigt för oss att både kunna ge våra gäster
god kvalitet på det vi serverar samt fin service. Lika viktigt är att vi har en vettig
arbetsplats där vi alla kan må bra. Det vi har gemensamt är att vi står långt från den
ordinarie arbetsmarknaden. Vi som arbetar här har antingen någon form av
arbetsmarknadsstöd eller sjukersättning. Två personer är anställda med lönebidrag.
Här arbetar vi efter vår egen förmåga.
Grimbo bilvård, finbil@grimbobilvard.com
www.grimbobilvard.com
Grimbo Bilvård är en ekonomisk förening och drivs som ett socialt arbetskooperativ.
Vi är ett gott gäng som gillar att jobba med bilar och har stor kompetens inom
bilrekonditionering samt däckservice.
Vi tar emot personer som vill arbetsträna och naturligtvis är det ett plus om du har
intresse eller tidigare vana av att arbeta med bilrekonditionering & däckservice.
Multimedium, multimedium@multimedium.se
www.multimedium.se
Multimedium är ett designföretag med socialt fokus. Vi på Multimedium är ett gäng
som brinner för vad vi gör och som kompletterar varandra både när det gäller
kompetensen på våra olika områden och våra personligheter. Vi har olika diagnoser
men är mycket bra på våra arbetsområden och kan hålla mycket humana priser
samtidigt som kvaliteten är hög.
Via Nova, vianova@live.se
www.vianova.in
Vi är Via Nova -det gröna lunchkooperativet!
Drömmer du om att ta steget tillbaka till arbetslivet utefter dina förutsättningar? Att få
arbeta i en kreativ miljö där du både får utmanas och utvecklas? Gillar du grön mat?
Då ska du komma till oss!
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Karriär-kraft, info@kkraft.nu
www.karriarkraft.se
Karriär-Kraft omfattar sociala företag som vägleder människor att utvecklas och växa
utifrån sina egna förutsättningar.
Målsättning att stötta människor med eller utan funktionsnedsättningar att hitta inre
redskap för att nå sina mål i livet och yrkeslivet. Vi gör detta genom att erbjuda
utbildning, arbetsträning och arbetsplatser enligt LSS och SoL, samarbete med AF,
VG regionen, sociala resursförvaltningen, arbetsgivare och intresseorganisationer.
Våra företag
K-kraft Kompassen, info@kkraft.nu
http://www.karriarkraft.se
Kompassen är K-Krafts paraplyorganisation där alla de enskilda sociala
kooperativen inom organisationen är medlemmar i. Samtliga kooperativ har en
representant i. Kompassens styrelse och styrelsens uppdrag är att jobba med riktning för
hela organisationen, kvalitetssäkring och avtal- och upphandlingar.

Karriär-kraft Grafiska och studion, grafiska@karriärkraft.nu
Vi arbetar med grafisk produktion både för tryck och webbaserade sociala medier. Vi
som jobbar här samarbetar om allt vi tycker är kul. Vi har egna kunskapsmål och
konstnärliga mål. Vi jobbar med tecknade serier, pekbok, blogg, web-design och
virtuell verklighet. Tillsammans skapar vi en plattform för kreativitet och för allas
delaktighet och lika värde.
Karriär-kraft Film och Media, filmomedia@karriärkraft.se
Karriär-Kraft Film & Media är en daglig verksamhet enligt LSS som startade 2005.
Genom att använda oss av olika medier påverkar vi de attityder som finns i
samhället, vårt mål är att personer med funktionsnedsättningar inte ska
särbehandlas. Vi arbetar för ett bättre samhälle!
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ditt eget tempo och i ett meningsfullt
sammanhang. Här finns bra arbetskamrater som visar varandra respekt i en fin och
kreativ arbetsmiljö. Vi bestämmer tillsammans hur vår arbetsplats ska se ut, fungera
och vilka mål vi ska uppnå.
Karriär-Kraft Service, info@karriärkraft.se
Service erbjuder tjänster i organisationsutveckling av sociala arbetsföretag och icke
vinstdrivande kooperativ. Karriärkraft samarbetar med Coompanion, Social
resursförvaltning mm.
Karriär-kraft Nästa steg
En plattform där man kan växa och utvecklas inför vuxenlivet och arbetslivet
Samarbete med kommunen (LSS) och Arbetsförmedlingen.
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Karriär-Kraft Karriär-Stöd
Karriär-Stöd erbjuder sysselsättnings och arbetsträningsplatser (jobb och
utvecklingsgarantin, AF) i kombination med Karriär-Stöd (stöd i att komma framåt i
sitt yrkesliv).

Karriär-Kraft God Man med Hjärtat, info@karriarkraft.se
Karriär-Kraft God man med Hjärtat är en utbildningsanordnare, med kurser för
blivande gode män, förvaltare samt gode män för ensamkommande flyktingbarn.
Karriär-Kraft Catering, info@kkraft.nu
Karriär-Kraft Catering erbjuder prisvärda tjänster inom Catering. Vi finns idag i
Björkekärrs församling som vi har ett nära samarbete med.

Vägen ut! kooperativen, vagenut@vagenut.coop
www.vagenut.coop
Vägen ut! är en paraplyorganisation för icke vinstdrivande sociala företag som
arbetar för och tillsammans med människor med egen erfarenhet av att leva i
utanförskap.
Våra företag
Karins Döttrar (tar endast emot kvinnor), karinsdottrar@vagenut.coop
Vi är ett Väv- och konsthantverkskooperativ som välkomnar kvinnor på arbetsträning
och arbetsrehabilitering. Till oss är du välkommen var du än befinner dig i livet. Här
får du stöd att komma igång att arbeta i din egen takt. Här finner du lugn och ro att
landa och utvecklas. Vi är en liten och personlig arbetsplats. Tillsammans ansvarar vi
för de dagliga arbetsuppgifterna. Målet med arbetsträningen/arbetsrehabiliteringen är
att du går vidare med ett arbete, bra socialt nätverk och en aktiv fritid.
Ängås Trädgård, mira.salenkvist@vagenut.coop
Vi är ett socialt företag som driver den vackra trädgården på Ängås Gård med anor
från 1600-talet. Såväl trädgården som företaget drivs med ekologisk profil. För oss är
hållbar utveckling, närproducerat och rättvisemärkt en självklarhet. Vi välkomnar
arbetstränande som vill lära sig om odling och trädgårdsskötsel utifrån aspekter som
miljö, ekologi, ekonomi och samhällsansvar.
Lärjeåns Kafé och Trädgårdar, larjean@vagenut.coop
Här får plantor och människor gro och växa. Vi driver trädgårdsmästeri med inriktning
på grönsaker och örter och kafé med ekologisk profil. Vi har även konferens och
festlokal.
Vi välkomnar människor till arbetsrehabilitering i vårt kök och våra trädgårdar. Läs
mer under Arbetsträning.
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Kajskjul 46, kajskjul46@vagenut.coop
Vi är ett socialt företag som säljer varor och tjänster inom textiltryck, trädgårdsarbete
och återanvändning. Vi arbetar för att integrera människor som av olika anledningar
hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Vi erbjuder en väg tillbaka genom meningsfull sysselsättning och riktiga jobb.
Eftersom våra verksamheter skiljer sig åt finns stora möjligheter att hitta rätt
arbetsplats för den som arbetstränar.
Under vårt tak driver vi textiltryckeri, träningskök, Gröna tjänster, ReDo & ReFurn
design. Vi har kurser och workshops i yoga och Mindfullness.
Vi erbjuder en väg tillbaka genom meningsfull sysselsättning och riktiga jobb.
Eftersom våra verksamheter skiljer sig åt finns stora möjligheter att hitta rätt
arbetsplats för den som arbetstränar.
Gröna tjänster, gronatjanster@vagenut.coop
Från Kajskjul 46 utgår också Vägen ut! Gröna tjänster. De åtar sig såväl stora som
små uppdrag i offentlig miljö eller privata trädgårdar. Kompetens inom
trädgårdsskötsel, trädbeskärning, plattsättning, rivning men även flyttstäd och röjning.
De flesta av våra tjänster omfattas av RUT och ROT.
Textiltryck
Vägen ut! Textiltryck tryckeriet som tänker både på människa och miljö. Utöver
kvalitativa produkter och bra priser tar vi både socialt- och miljömässigt ansvar. Här
kan du beställa textiltryck med GOTS-märkta färger på rättvisemärkta ekotextilier.
Vägen ut! Textiltryck har även egna unika tryck som vi säljer genom sociala
media, Instagram och Facebook.
Återbruk & Design
Vi tar vara på allt och gör nytt av gammalt. Vi bygger kollektioner av återbrukat
material ihop med lokala designers och renoverar gamla möbler och gör dem unika.
Vi förverkligar gärna dina idéer och tar beställningar. Endast fantasin sätter gränser.
Följ oss gärna på Instagram och Facebook.
Konferens & Catering
Vi kan hjälpa er med all typ av catering, allt ifrån frukost och fika till konferenser och
fest. Vi levererar maten när och dit ni vill ha den. Har ni speciella önskemål gällande
menyer eller teman hjälps vi tillsammans åt att hitta det som passar ert tillfälle. Vi har
ett vegetariskt kök så det är vår specialitet. Under sommarhalvåret kommer mycket
av våra råvaror från våra egna odlingar.
Vi har funktionella konferensrum till uthyrning, såväl stora rum för många personer till
mindre grupprum. Vi serverar ekologisk fika och lunch utifrån er beställning och
erbjuder en rundtur i vår mångfacetterade, kreativa verksamhet. Välj till yoga eller
kreativt återbruk som aktivitet för stresshantering och ökad koncentration.
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Bygg och snickeri, bygg@vagenut.coop
Vi är ett bygg och snickeriföretag med bred kompetens inom byggsektorn och många
års erfarenhet av såväl omfattande projekt som mindre ROT-uppdrag för
privatpersoner.
Vi utför renovering, ombyggnad, tillbyggnad eller bygger nytt på uppdrag av såväl
privatpersoner som fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag.

Fastighetsservice, fastighetsservice@vagenut.coop
Vi utför inre och yttre fastighetsservice och lokalvård med extra omsorg, gott bemötande
och stor flexibilitet. Vi åtar oss vaktmästarjobb, fixartjänster och enklare reparationer.
Vi utför även röjningsarbeten av exempelvis vinds- och källarförråd samt bortforsling. Vi
arbetar med såväl löpande avtal som enstaka uppdrag för privatpersoner, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och företag.
Returum
I den vackra kulturhistoriska miljön Kvarnbyn i Mölndal ligger Returum second hand.
Här får allt och alla en andra chans.
I vårt breda sortiment hittar du allt ifrån böcker till kläder, möbler och elektronik.
Lé Mat, goteborg@lemat.se
Le Mat B&B Göteborg City är ett Vägen ut! kooperativ som driver hotell i centrala
Göteborg.
Vi erbjuder övernattning samtidigt som vi välkomnar människor på arbetsträning.
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Stiftelser
*Bräcke Diakoni, info@brackediakoni.se
www.brackediakoni.se
Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bland annat flera
vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många
verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av
funktionsnedsättningar. Som en idéburen stiftelse återinvesterar vi själva den vinst vi
gör.
Personligt ombud
http://goteborg.se/wps/portal/start/funktionsnedsattning/psykiskfunktionsnedsattning/personligt-ombud
Du som har en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd av
ett personligt ombud. Syftet är att hjälpa dig att få den service och den hjälp du kan
behöva. Det personliga ombudet kan exempelvis följa med dig till läkaren och vara
ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.

*Fontänhuset i Göteborg, mail@goteborgsfontanen.se
www.goteborgsfontanen.se,
Fontänhusen har en unik modell inom psykiatrisk rehabilitering och är en öppen dörr
till en meningsfullare värld för människor som lever med psykisk ohälsa. Vår
verksamhet bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap.

*Fryshuset Göteborg, infogoteborg@fryshuset.se
https://fryshuset.se/fryshuset-goteborg
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi
skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett
50-tal olika verksamheter inom områdena; Ungdomskultur, Föredöme och
framtidstro, Skolor samt Arbete och entreprenörskap.
Fryshuset vänder sig till alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i utanförskap. Vi tror
att alla kan lyckas och är värda en chans till.

Föredöme och framtidstro: Våra verksamheter:

F.U.S.E.
F.U.S.E vänder sig till dig som har musik och sång som passion.
Vi anser att både den personliga och den konstnärliga utvecklingen är viktiga delar
för att uppnå sina mål och drömmar.
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United sisters
Vi är en plats där du som är ung trivs och kan vara dig själv, den du vill vara. Vi är till för dig just
nu! Nu när du vill utforska eller utveckla dig själv, dina intressen, vem du är och vad du står för.
På United Sisters träffas vi regelbundet och har ofta väldigt roligt ihop. Du utvecklas i mötet med
dig själv och de andra.

Elektra
Elektra är en mänsklig rättighetsverksamhet på Fryshuset som arbetar mot våld och
förtryck i hederns namn. Med det menar vi våld, förtryck, hot, isolering, och
förskjutning som ett sätt att kontrollera en familjemedlems personliga rättigheter för
att upprätthålla familjens heder.
Barn till ensamma mammor
Barn till Ensamma Mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin
ensamstående mamma under ekonomisk och/eller social utsatthet. Vi gör det utifrån
ett hälsofrämjande perspektiv med fokus på barnens och
mammornas vardagssituation.
Vad erbjuder verksamheten?
Här kan du som ensamstående mamma som längtar efter en barnvänlig, kostnadsfri
och inspirerande verksamhet delta. Vi erbjuder aktiviteter, gemenskap, lek och stöd
för både dig som mamma och ditt/dina barn.
Tillsammans för Sverige
”Tillsammans för Sverige” är en verksamhet med inriktning på interreligiös vägledning
och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och
extremism. Vi utgår från våra mänskliga rättigheter och vill visa hur religion kan vara
en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse.
Oslagbart
Oslagbart är ett projekt på Fryshuset Göteborg som jobbar självstärkande för unga
killar upp till 25 år.
Att lära känna sig själv och våga vara sig själv kräver mod men också tid och
reflektion. I Oslagbart kommer vi tillsammans hitta den form som passar dig bäst.
Vare sig det är att snacka i grupp med dina kompisar eller med någon vuxen som
bryr sig.

*Gyllenkroken, info@gyllenkroken.se
www.gyllenkroken.se
Vi vänder oss till människor som har psykisk ohälsa och deras anhöriga.
Verksamheten erbjuder olika aktiviteter såsom kurser, kafé, kvällsverksamhet, olika
projekt m.m. Gyllenkroken driver även flera boenden.
Stiftelsen Gyllenkroken finns på Garverigatan 2. Här finns administrationen,
aktivitetshuset med kurser och projekt, Café Koopen med lunchservering, Gyllingens
barnverksamhet och korttids- och akutboende. Våra övriga två boenden hittar du på
Fräntorpsgatan och Hagforsgatan.
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*Stadsmissionen, info@stadsmissionen.org
www.stadsmissionen.org
Göteborgs kyrkliga stadsmission är en politiskt obunden, idéburen organisation som
utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamhet bland behövande och driver andra
verksamheter för vård och omsorg om den enskilda människan. Eftersom samverkan
är viktig för oss, arbetar vi tillsammans med såväl församlingar och förvaltningar inom
den offentliga sektorn, som företag och enskilda. En omfattande volontärverksamhet
berikar och höjer kvaliteten i våra olika verksamheter.

*Stiftelsen Sjömanskyrkan, sjomanskyrkan.gbg@svenskakyrkan.se
http://www.sjomanskyrkan.se
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg bedriver verksamhet i Göteborg, Halmstad och
Uddevalla.
Vår främsta uppgift är diakonal verksamhet med sjömän och hamnarbetare i fokus.
Sjömanskyrkan håller även kontinuerlig kontakt med elever och lärare vid skolor med
sjöfartsutbildningar.
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Ideella föreningar och intresseorganisationer
Habilitering & Hälsa
Om du följer länken nedan finner du en förteckning över en mängd föreningar,
sammanställd av Habilitering & Hälsa i Stockholms läns Landsting
http://habilitering.se/lankar/foreningar-och-intresseorganisationer

Göteborgs FöreningsCenter, GFC, info@gfc.se
www.gfc.se
Göteborgs FöreningsCenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt
socialt arbete, både för organiserade inom medlems-organisationerna och enskilda
frivilliga. Vi vill verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationerna
sinsemellan, men också för ett ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga
sociala engagemanget i Göteborg med omnejd.
GFC's huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas
arbete, att utveckla det frivilliga sociala arbetet och att informera om vad
frivilligorganisationerna kan bidra med i vårt samhälle.
GFC har cirka 90 medlemsorganisationer, bland annat föreningar, frivilligcentraler,
kyrkliga organisationer, självhjälpsgrupper och telefonjourer. Föreningar märkta med
en asterisk är medlemmar i GFC.
*ATSUB/GBG – föreningen för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn,
info@atsubgbg.nu
www.atsubgbg.nu
ATSUB/Göteborg, ”Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg”
bildades 2001 och är en självständig, religiöst och politiskt obunden förening.
Föreningens syfte och mål är att verka mot sexuellt våld i alla former och sprida
kunskap om den komplexa problematiken och dess konsekvenser.
Föreningen bedriver en stödjande verksamhet för anhöriga genom rådgivning,
samtal, aktiviteter och föreläsningar, i deras kontakter med olika myndigheter såsom
exempelvis socialtjänsten, familjerätten och polismyndigheten samt i sitt föräldraskap
utifrån den situation de befinner sig i.
Autism Aspergerföreningen, goteborg@autism.se
http://www.autism.se
Föreningens medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående
och yrkesverksamma inom området och arbetar för att förbättra villkoren för personer
med autism. Framförallt genom att
• sprida information och öka förståelsen för autism
• verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
• skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal
• följa och ge uppslag till forskning inom området
• delta i det internationella arbetet
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*Aktivitetshusets vänner, info@aktivitetshusetsvanner.se
www.aktivitetshusetsvanner.se
Aktivitetshusets vänner är en ideell förening som vänder sig till personer med
psykiska funktionshinder och som är introducerade på Aktivitetshus
Centrum. Föreningen bildades 1997 av besökare och personal på Aktivitetshuset.
Våra ändamål är att:
•
•
•
•
•
•
•

Främja medlemmarnas möjligheter till sociala, kulturella och intellektuella
aktiviteter.
Bryta isolering och utanförskap.
Motarbeta intolerans, främlingsfientlighet, stigmatisering och fördomar mot
människor med psykisk ohälsa.
Verka för att skapa arbetsliknande verksamhet/meningsfull sysselsättning för
att främja återhämtning och personlig utveckling inom aktivitetshusets väggar.
Stödja och bidra till utvecklingen av Aktivitetshus Centrums verksamhet
genom bland annat egna insatser.
Samarbeta med andra verksamheter och föreningar som vänder sig till
psykiskt funktionshindrade, samt verka för brukarinflytande i alla led.
Verka för en utvecklad psykiatri med differentierat vårdinnehåll.

*Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende
info@anhorigforeningen.se
http://anhorigforeningen.se,
Föreningen grundades 1997 av anhöriga i samarbete med Nordhemskliniken i
Göteborg och föreningen möjlighet att hyra ett rum i ”Självhjälpshuset Solkatten” På
Majorsgatan 8. Vi har numer egen lokal på Kapplandsgatan 50 c Göteborg sedan
2019
Hit kan man ringa, mejla, komma på enskilda besök och ingå i gruppverksamhet.
Hos oss får man vara anonym. Vi har tystnadsplikt.
Allt är kostnadsfritt.
Vi är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening.
*Attention Göteborg,
http://attention-goteborg.se
Vi arbetar tillsammans för att underlätta vardagen för personer med NPF
(neuropsykiatriska funktionshinder) och öka förståelsen i samhället för dessa
funktionshinder. Dessutom vill vi hjälpa till med att sprida kunskap, att informera om
nya rön och hjälpmedel, samt annan verksamhet som berör ämnet.

Barnens rätt i samhället, Bris, info@bris.se
https://www.bris.se
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Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter. Bris ger
stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt
påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.
*Bona Via, info@bonavia.se
http://www.bonavia.se
Till Bona Via kan du komma som har någon förälder/vuxen i din familj som dricker för
mycket alkohol eller använder narkotika eller läkemedel. Du kan också komma om
din förälder har fått hjälp att sluta dricka alkohol eller använda andra droger.
Du kan vara med i en barngrupp (7-12 år) eller en ungdomsgrupp (13-20 år). Där
får du träffa andra barn eller ungdomar som har det på liknande sätt. Är du förälder
kan du delta i en grupp för föräldrar som har sitt barn/ungdom i någon av
grupperna. Varje termin startar nya grupper. Det är kostnadsfritt att delta för alla som
bor i Göteborg.
*Bufff, vastragotaland@bufff.nu
www.bufff.nu
Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. Det
innebär att vi inte har något vinstintresse och att alla, oavsett religiös eller politisk
bakgrund, är välkomna till oss.
Många barn har en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård. Bufff är en
organisation som arbetar för att förbättra villkoren och ge stöd till barn. När en
familjemedlem blir gripen av polisen kan hela familjen behöva stöd. Bufff finns här för
alla familjemedlemmarna. Många som jobbar hos oss har också själva haft en
familjemedlem i fängelse.
*De handikappades riksförbund Göteborgsavdelningen, DHR, goteborg@dhr.se

https://dhr.se/goteborg,
Göteborgsavdelningen är en underorganisation till förbundet DHR. Vi arbetar för att
göra samhället tillgängligt så att ingen ska behöva avstå någon aktivitet på grund av
att man inte kan komma in/fram med rullstol eller annat hjälpmedel.
Vi kan ge stöd i olika situationer. Det kan till exempel röra sig om:
Färdtjänstfrågor.
Tillgänglighetsfrågor.
Att hjälpa personer med olika myndighetskontakter etc.
*Enastående föräldrar, info@enastaendeforaldrar.se
www.enastaendeföräldrar.se
Vi är en politiskt och religiöst obunden ideell förening för ensamstående föräldrar och
våra barn. Vi bor i Göteborg eller dess närhet, med vår lokal i Majorna. Föreningens
bildades 1996 med målet att utgöra ett kontakt-, informations- och
aktivitetscentrum. Genom opinions-, information- och nätverksbildning vill vi förbättra
villkoren för ensamstående föräldrar, och därmed för våra barn. Emellanåt är
vi remissinstans för social- och justitiedepartementet.
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*FLU, förening för lokal utveckling, info@tikitut.se
www.tikitut.se
Tikitut Community-based tourism vänder sig till privatpersoner, organisationer och
företag. Olika arrangemang kan bokas som enskilda eller flera aktivitetet som blir ett
personligt upplevelsepaket. Arrangera din skräddarsydda upplevelse med maten i
fokus.
*FMN Göteborg, Föräldraföreningen mot narkotika, info@fmngoteborg.com
http://www.fmngoteborg.com
Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden
nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till
anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.
•
•
•
•
•
•

Vi erbjuder kostnadsfritt:
Rådgivning
Stödsamtal
Självhjälpsgrupper
Föreläsningar
Familjelivskurser
Motivationssamtal.
*Franciskushjälpen, info@franciskushjalpen.se
www.franciskushjalpen.com
Franciskushjälpen är en ideell och obunden volontärbaserad hjälporganisation,
inriktat på socialt arbete.
Vi vill i ödmjukhet och i franciskansk och ekumenisk anda betjäna människor som
lider nöd till kropp eller själ, och vi ämnar betjäna dem utan hänsyn till exempelvis
konfession, livsåskådning eller nationalitet samt utan att kränka den enskildes
integritet.
Vi skall vara uppmärksamma på nya former av nöd och se på vilket sätt vi kan hjälpa.
*Frivilligcentralen Caritas, www.caritas.se,
http://angered.org
Caritas är katolska kyrkans organ för socialt arbete, namnet Caritas är latin Betyder
kärlek till människan och kärlek till handling.
*Frivilligcentralen Knuten, frivilligknuten@gmail.com
www.svenskakyrkan.se
Frivilligcentralen Knuten är en mötesplats för vardaglig medmänsklighet som främjar
folkhälsan. Man samordnar och förmedlar kontakter mellan människor i syfte att
främja sociala nätverk och ideellt engagemang.
En frivilligcentral är först och främst en plats för dig som vill byta ensamhet mot
umgänge och sällskap.
Vi hjälper dig att få kontakt med nya människor, vilket ger dig möjlighet att träffa nya
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vänner och bekanta där du bor. Hos oss är det du som besökare som bestämmer
aktiviteterna utifrån vad du kan, behöver och är intresserad av.
*Frivlligcentralen Oskar, frivilligcentralenoscar@svenskakyrkan.se
http://aktivitetskatalogen.se/frivilligcentralen-oscar
Frivilligcentralen Oscar, med sin slogan ”tillåtelsens tillhåll”, välkomnar alla som vill
skapa en meningsfull tillvaro. Här kan man på ett kravlöst sätt delta i olika
intressegrupper, eller finna gemenskap med andra människor. Nya grupper
startar kontinuerligt utifrån deltagarnas egna idéer.
Frivillgcentralen Pärlan, info@fcparlan.se

http://www.fcparlan.se
*Frivilligcentralen Svängrummet, svangrummet@)flataskyrkan.se
http://www.flataskyrkan.se/svangrummet
Först och främst en MÖTESPLATS för vardaglig medmänsklighet. Vi samordnar och
förmedlar kontakter mellan människor, skapar förutsättningar för att utveckla
informella NÄTVERK i närområdet. Frivilligcentralen speglar stadsdelen. Det är besökarna
som formar innehållet utifrån behov, intresse och färdigheter.

*Frölunda frivilligcentral,
https://www.svenskakyrkan.se/vfrolunda/frolunda-frivilligcentral-m43
Här kan du möta nya människor, få nya vänner. Det är du som bestämmer och
formar aktiviteterna, utifrån dina behov, intressen och färdigheter.
Bakom denna verksamhet står Svenska kyrkan i Västra Frölunda, i samverkan med
Social Resursförvaltning, Askim-Frölunda-Högsbo SDF och Bostadsbolaget
Poseidon.
*Frisk och fri – riksföreningen mot ätstörningar (lokalföreningen i Göteborg),
goteborg@friskfri.se
www.friskfri.se
Frisk & Fri ger stöd och hjälp till dem som lider av ätstörningar och deras närstående.
Verksamhetens syfte bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för
att:
– stödja personer med ätstörningar och deras närstående
– arbeta förebyggande inom området
– påverka för bättre vård
De flesta som arbetar eller engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon
med ätstörningar.

FUB,
http://www.fub.se/lokalt/fub-goteborg
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*Funktionsrätt Göteborg, info@funktionsrättgbg.se
http://www.funktionsrattgbg.se
Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom ett
femtiotal medlemsföreningar representerar vi närmare 20 000 personer med
funktionsnedsättning i Göteborgsområdet. Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett
funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika.

*FUSIG, Föreningen för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa i
Göteborg, kontakt@fusig.se
http://aktivitetskatalogen.se/fusig-foreningen-stressrelaterad-ohalsa
Föreningen har för avsikt att öka kunskapen om och förståelsen för stressrelaterad
ohälsa i samhället. Föreningens mål är att stödja de som är, eller är på väg att bli
drabbade av utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa samt deras anhöriga, till
ett bättre liv.
GIL, Göteborgskooperativet för Independents Living, kontor@gil.se
http://gil.se
GIL är en ekonomisk förening som med ideella värden samordnar personlig
assistans sedan 1989. GIL har inget vinstintresse. GIL är en organisation som menar
att personer med funktionsnedsättning ska kunna välja sitt liv och ha samma
möjligheter som alla andra att skapa sin individuella framtid - genom en personligt
utformad assistans.
Grunden, http://grunden.se/goteborg
Föreningen Grunden är för oss som har intellektuella funktionshinder. Vi arbetar fria
från kommunerna och föräldraorganisationer. Grunden ägs och kontrolleras av oss
själva.
*Göteborgs Brottsofferjour, BOJ, info@brottsofferjouren.se
www.goteborg.boj.se
Göteborgs brottsofferjour är en av 79 lokala jourer runt om i landet. Vi är en
partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som finns till för brottsutsatta,
anhöriga och vittnen i Göteborg, Härryda, Mölndal och Partille. Jouren består av en
ideell styrelse, anställda samordnare och ideella stödjare.
Hos Göteborgs brottsofferjour kan du kostnadsfritt få
• Medmänskligt samtalsstöd
• Råd och vägledning
• Information om rättsprocessen
• Hjälp att söka ersättning
• Stöd inför förhandling
*Göteborgs Diabetesförening, goteborg@diabetes.se
https://www.diabetesgbg.se/
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Göteborgs Diabetesförening är ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ska som
handikapporganisation samla och organisera alla dem som vill förbättra livsvillkoren
för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att
minimera konsekvenserna av sjukdomen.
*Göteborgs frivilliga samhällsarbetare, info@gbgfs.se
http://www.rfs.se/Foreningar/goteborgs_frivilliga
Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) verkar för ett samhälle där alla vid behov
har rätt till stöd och råd. I grunden handlar detta om ett erkännande av alla
människors lika rätt.
GFS viktigaste uppgift är att stödja våra medlemmar i sina uppdrag. Vi försöker på
olika sätt ge medlemmarna möjlighet att träffas och på så sätt få utbildning och kunna
utbyta erfarenheter.
Våra uppdrag
• Kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen
• Kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade
• Stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk
tvångsvård
• Gode män och förvaltare enligt Föräldrabalken
• Lekmannaövervakare inom Kriminalvården
• Häktes- och anstaltsbesökare inom Kriminalvården
• Besöks- och kontaktpersonsverksamhet inom SiS särskilda ungdomshem
Göteborgs rättighetscenter, GRC, info@gbgrc.se
http://gbgrc.se
GRC är en fristående ideell förening, uppbyggt av olika medlemsorganisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter och likabehandling. Enskilda personer kan bli
stödmedlemmar.
GRC erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och hjälper personer som utsatts för
diskriminering att få upprättelse. Vi skapar även opinion och håller utbildningar om
likabehandling, diskriminering samt hur olika normer och maktstrukturer samverkar.
*Hela människan, info@helamannikan.se
http://helamanniskan.se
Hela Människan består av ett 85-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen
grund. Arbetets målgrupp är människor i utsatta livssituationer- Organisatoriskt utgör
hela människan ett stort nätverk av allmännyttiga ideella föreningar som är knutna till
rörelsen via samverkansavtal och gemensamma riktlinjer i sina stadgar.
Verksamhet:
• Öppen verksamhet
• Boende
• Second hand
• Familjearbete
• Samverkan med kriminalvården
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Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, info@hjarnkraftgoteborg.se
http://hjärnkraftgöteborg.se
Hjärnkraft är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening för personer med
förvärvade hjärnskador, anhöriga och stödjande medlemmar.
Föreningen verkar för att personer med förvärvade hjärnskador får bästa möjliga
sjukvård och rehabilitering, att anhöriga erhåller stöd och rehabilitering, att förebygga
olyckor och sjukdomar, att forskning och utbildning på området premieras.
*HOMAN i Göteborg, info@homan.se
www.homan.se
Vi är en grupp som arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBTpersoner, dvs. att få möjlighet att älska och leva tillsammans med en person av
samma kön och att bli accepterad för detta hos anhöriga, vänner och arbetskamrater.
Vi arbetar även mot hedersrelaterat våld och informerar om säkrare sex. Du som är
homosexuell, lesbisk, bög, bisexuell, transsexuell och invandrare är välkommen att
gå med i vår förening, ringa vår jour och att komma på våra träffar.
*HSO – handikappföreningarnas samarbetsorgan, info@funktionsrättgbg.se
http://www.funktionsrattgbg.se
Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Göteborg är en
paraplyorganisation. Vi har för närvarande 47 medlemsföreningar som alla är aktiva i
Göteborgsområdet. Vår verksamhet kan delas in i tre olika områden; medlemsstöd,
intressepolitiskt arbete och individstöd. Som paraplyorganisation stöttar vi våra
medlemsföreningar, bl a via studiecirklar och visst administrativt stöd. En annan viktig
del av vår verksamhet är det intressepolitiska påverkansarbetet som vi bedriver lokalt
och i samarbete med såväl medlemsföreningar som med andra aktörer i staden. Vi
driver dessutom Brukarstödcentrum som ger individanpassat stöd och hjälp till
personer med funktionsnedsättning.
Medlemsföreningarna arbetar tillsammans för att ge människor med
funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.
*Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS, info@ibisgbg.se
http://www.ibisgbg.se
Intresseföreningen bipolär sjukdom, IBIS, är en ideell förening som bildades år 2003.
Föreningen växte fram ur en samtals- och självhjälpsgrupp bestående av personer
med diagnosen bipolär sjukdom. IBIS är i första hand en patient, anhörig- och
närståendeförening, men vi välkomnar också läkare, annan vårdpersonal och övriga
intresserade som vill fördjupa sina kunskaper om bipolär sjukdom och byta
erfarenheter med oss.
Vi vill också påverka samhällets institutioner genom att påvisa vilka typer av stöd
som behövs för att personer med bipolär sjukdom ska kunna fungera som jämlika,
ekonomiskt produktiva och socialt aktiva medborgare.
*Individuell människohjälp, IM, individuell@manniskohjalp.se
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https://manniskohjalp.se
IM bekämpar fattigdom och utanförskap genom bistånd, fair trade och integration. Vi
stärker människors handlingskraft, så att de kan påverka sin situation och
tillsammans bidra till hållbar samhällsförändring. Vårt arbete gör skillnad för särskilt
utsatta grupper och skapar bestående resultat.
IM är en svensk organisation med verksamhet i tretton länder inklusive Sverige. IM
grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden. Vi tar ställning mot
orättvisor och för medmänsklighet. Arbetet utgår från de mänskliga rättigheterna och
utformas som hjälp till självhjälp.
*KFUM, info@kfumgoteborg.se
http://kfumgoteborg.se
KFUM Göteborg är en ideell förening som arbetar med ungdomsinflytande utifrån ett
rättighetsbaserat och normkritiskt synsätt.
Vi skapar mötesplatser för ungas delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. Därför
kan man hitta alla tänkbara aktiviteter, verksamhetsformer och metoder för att
stimulera unga människor inom KFUM Göteborg.
*KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, info@kris.a.se

http://kris.a.se
Kriminellas Revansch I Samhället, KRIS, är en ideell förening där före detta
kriminella och missbrukare hjälper varandra tillbaka in i samhället. Vi har funnits
sedan oktober 1997, då var vi 11 medlemmar.
Grundidén är att KRIS möter upp den som friges efter ett fängelsestraff. Ofta friges
interner med endast en kasse och en telefonbok fylld med gamla polare. Den som
friges och är motiverad till förändring behöver stöd och då finns vi där.
*Kulturkafét på Kviberg, STALL 11, kafe.stall.11@gmail.com
https://stall11.wordpress.com
Stall 11 kulturkafét på Kviberg har funnits sedan 2014 och huserar sedan våren 2016
i Kulturhus Kvibergs nya lokaler på Kvibergs Marknad (Kvibergs Stallgårdar 2), i
Göteborg. Kaféet drivs som ett arbetsintegrerande socialt företag och vårt främsta
mål är att skapa arbete åt människor som olika anledningar befinner sig långt från
arbetsmarknaden.
Vi vill att medarbetare ska kunna vara med och utforma kaféet och därför har vi valt
bolagsformen ekonomisk förening.

KULTUR-EKO-LABB
På Stall 11 vill vi väcka liv i glömda traditioner & kunskaper och ge dem ett värde
igen. Hur lagades mat förr i tiden? Hur kan vi ta vara på saker som anses vara
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skräp? Hur kan vi som företag vara ekonomiska samtidigt som vi värnar om miljön
när vi producerar mat och kultur och när vi inreder?
Kvinno- och tjejjouren ADA, info@kvinnojouren-ada.nu, info@tjejjouren-ada.nu
www.kvinnojouren-ada.nu
Kvinno- och tjejjouren Ada är en feministisk ideell förening i Göteborg som sedan
1978 arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi
erbjuder kostnadsfria stödsamtal där du kan vara anonym. Vi kan hjälpa dig i dina
kontakter med myndigheter och ge dig information om vad du har för rättigheter som
brottsoffer. Vi driver även ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn som behöver
lämna sina hem på grund av hot och våld.
Kvinnojouren Göteborg, info@kvinnojourgoteborg.se
http://kvinnojourgoteborg.se
Kvinnojouren är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi driver
sedan 1982 ett skyddat boende där våldsutsatta kvinnor och barn erbjuds plats efter
överenskommelse med socialtjänsten. Föreningens syfte är att skydda och stötta
kvinnor och barn som utsätts för våld.
*Lokalföreningen Hepatit C, info@hepatit-c.org
http://hepatit-c.org
Lokalföreningen Hepatit C i Västra Götaland är en ideell patientförening som
funnits sedan 2001. Vårt verksamhetsområde är hela Västra Götalandsregionen,
medan kontor och föreningslokal ligger på Mellangatan 1 i Göteborg. Vi verkar för att
synliggöra personer med hepatit C genom kunskapsspridning, upplysning och genom
personlig stöttning.
Mind, https://mind.se
Mind är en ideell förening. Det innebär att vi är en icke-vinstdrivande organisation
som ägs av våra medlemmar. Vi är religiöst och partipolitiskt obundna och värnar om
vårt oberoende.
Mind erbjuder konkret stöd till människor som ahr någon form av psukisk ohälsa. Vi
strävar efter att identifiera behov som den offentliga välfärden inte fyller, och våra
stödverksamheter ska komplettera det stöd som erbjuds av stat/kommun/landsting.
Verksamheterna är baserade på volontärinsatser.
*Män för jämställdhet, info@mfj.se
http://mfj.se
Män Göteborg är en lokalförening inom riksorganisationen Män. Vi
har föräldrautbildningar till blivande pappor i samarbete med Primärvården i
Göteborg. Vi har killgrupper i skolor, vi arrangerar seminarier, manifestationer och
föreläsningar.
*Nattvandrarna, kansli@nattvandranu.se
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http://www.nattvandranu.se
Göteborg har alltid varit ett starkt fäste för Nattvandrarna. Den situation som uppstår i vissa
av våra stadsdelar känns angelägen att bearbeta med en genomtänkt strategi av olika
insatser. Nattvandrarna Göteborg kan vara en del av lösningen genom sina frivilliginsatser
fredag och lördagskvällar.

*OCD-förbundet, goteborg@ocdforbundet.se
www.goteborg.ocdforbundet.se
Svenska OCD-förbundet är en rikstäckande ideell förening som grundades 1989 och
som har som ändamål att stödja personer med egen erfarenhet av OCD
(tvångssyndrom) och/eller OCD-relaterade tillstånd och deras anhöriga, samt att
verka för att dessa personer får ett bättre stöd och en bättre förståelse från
samhällets sida.
Förbundet arbetar för att kunskapen om OCD ska öka bland allmänhet, vårdgivare,
utbildningsanordnare, myndigheter och organisationer och verkar för att information
om effektiva och vetenskapligt dokumenterade behandlingsformer och stödinsatser
sprids till dessa grupper.
Föreningen Familjevänner
Familjevänner med säte i Göteborg (Sverige). Föreningen har startats med
syftet att utveckla webbplatsen www.ournormal.org samt att arbeta för
framtagande av fler moderna digitala verktyg för familjer med barn med
funktionsvariationer. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst
obunden.
Our Normal, info@ournormal.org
Ournormal.org är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn med
funktionsvariationer. Tjänsten gör det möjligt för familjer att hitta varandra
baserat på olika saker – så som erfarenheter av typ av funktionsvariation, men
även intressen, åldrar, ort med mera. Tjänsten drivs av den ideella Föreningen
*Positiva Gruppen Väst, kontoret@pgvast.se
http://www.pgvast.se
PG Väst erbjuder föreläsningar om hiv. Vi kan ge unika perspektiv genom
kombinationen av sakkunskap och personliga berättelser av att leva med hiv. Genom
utbyte av information och erfarenheter vill vi öppna upp för diskussion och reflektion.
Som förening arbetar vi med frågor nära människan. Våra utbildningar handlar
framförallt om känslor, relationer, behandling, bemötande, diskriminering och
psykosocial utsatthet kopplad till att leva med hiv. Genom våra medlemmar får vi
kännedom om problem som hivpositiva stöter på i samhället. Den kunskapen vill vi
gärna dela med oss av. Vi är dessutom kontinuerligt uppdaterade på nya rön genom
kurser, forskningsrapporter, samverkansprojekt och nätverk. Vi kan erbjuda
föreläsningar, workshops och utbildningar
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*Reningsborg, för E-post se hemsida
http://reningsborg.se/
Vårt uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande
hand i livet. Reningsborg är en idéburen organisation på kristen grund.
Reningsborg driver boende för ensamkommande flyktingbarn, två stora secondhandbutiker för och med arbetsträning och en biltvätt. Allt med målet att stötta olika projekt
både i Göteborg, Sverige och på olika platser utomlands.
*RFHL Göteborg, Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende
kontakt@rfhl-goteborg.com
http://www.rfhl-goteborg.com
Det är viktigt för oss att narkotika- och läkemedelsberoende får veta så mycket som
möjligt om preparaten, olika stödformer, behandlingshem m.m.
Vi stödjer narkotika- och läkemedelsberoende i sin kamp förbi abstinens, reboundfaser, upp- och nedgångar under tiden man trappar ned sin medicinering.
Vi samarbetar på den hjälpsökandes initiativ med en rad myndigheter tex. FK, SDN,
AF, m.fl.
Vi hjälper till att stödja anhöriga, som ofta inte har någon att tala med om detta
medberoende som uppstår när någon i familjen har ett drogproblem. Vi anordnar
konferenser, föreläsningar och bedriver opinionsarbete genom att hålla föredrag i
skolor och på företag m.m.
Vår mysiga lokal tjänstgör som en oas och ett andningshål för de beroende och
anhöriga som söker oss.
Organisationen är religiöst och partipolitiskt obunden, och uppbär kommunala bidrag
för verksamheten
*RME, info@rme.nu
http://www.rme.nu
Riksförbundet för ME-patienter (RME) är en rikstäckande ideell förening som
organiserar patienter med ME/CFS sedan 1993. RME har för närvarande ca 1750
medlemmar runt om i Sverige.
Vårt uppdrag är att ge stöd och råd till ME/CFS-patienter och deras anhöriga. Vi följer
den internationella forskningens framsteg och för en dialog med vårdgivare och
myndigheter på olika plan för att hålla dem uppdaterade om de senaste rönen.
*RFSL Göteborg, forbund@rfsl.se

www.rfsl.se
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att
samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för
alla andra i samhället.

*RSMH Livet i Göteborg,
http://rsmhlivet.se
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RSMH Livet är en ideell förening som ligger på Tredje Långgatan 19 i Göteborg, och
alla med sociala och psykiska problem är välkomna för en stunds kravlös gemenskap
och glädje. Du får träffa och lära känna människor med liknande problem som du
själv och får möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter, men framförallt syftar
dessa möten till att bryta ensamheten och ha roligt. Du bjuds in till en enkel kopp
kaffe, deltagande i utflykter, att vara med på kurser och du kan även engagera dig i
föreningslivet. Tillsammans med huvudförbundet arbetar RSHM i Göteborg med att
ställa krav på samhället för att förbättra möjligheten till återhämtning efter psykisk
sjukdom.
*Räddningsmissionen, info@raddningsmissionen.se
https://www.raddningsmissionen.se
Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt
arbete på kristen grund.
Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i
samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.
Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemlöshetsarbete
Uppsökande fältarbete
Öppen förskola för barn till utsatta EU-migranter
Boende för ensamkommande flyktingbarn
Arbete bland barn med en förälder i fängelse
Psykiatriboenden
Integrationsarbete
Arbetsträning
Arbete med barn och ungdomar i riskzon
Kulturarbete för barn och unga

Våra verksamheter
35:an - Ett hem för natten
I hjärtat av Göteborg driver Räddningsmissionen ett jourboende för hemlösa. Hit
kommer män och kvinnor i alla åldrar som saknar bostad.
Bellmansgatans gruppboende
Ett centralt beläget gruppboende för människor med psykiska funktionshinder. Vi
erbjuder åtta egna lägenheter i hemlik miljö med gemenskap, aktiviteter, delaktighet
och stöd i vardagen.

Frukostcafé för personer i hemlöshet
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Vi serverar en rejäl frukost, med allt från gröt till ägg och macka. Våra gäster har
möjlighet att sköta sin hygien och tvätta sina kläder. Vi delar också ut kläder och skor
ur förrådet av skänkta plagg.
Friskvård
Vi vill lyfta fram det positiva och det friska. Varje människa har intressen och
förmågor som de av olika skäl inte förmår förverkliga. Vi vill hjälpa deltagarna fram till
ett aktivare liv. Friskvården riktar sig till personer som lever i hemlöshet.
Fängelsepastorerna
Våra pastorer arbetar på fängelser och häkten för att möta de intagnas behov av
personliga samtal och ge vägledning i etiska och existentiella frågor.
Karibu
Karibu är en mötesplats för barn kring musik och kultur i Bergsjön. Verksamheten är
ett gemensamt projekt mellan Göteborgs räddningsmission och Svenska kyrkan i
Bergsjön
Rehabiliteringsteamet
Vi erbjuder missbruksrehabilitering med sysselsättning och strukturerade samtal som
grund.
Solrosen
För dig som är barn eller tonåring och har eller har haft en förälder eller en annan
familjemedlem i häkte, fängelse eller i kontakt med frivården. Du som är förälder eller
anhörig är också välkommen.
Styrmansgatans gruppboende
Ett tryggt aktivt gruppboende för vuxna med psykiska funktionshinder. Boendet ligger
centralt i Majorna med närhet till affärer, caféer och vacker natur i Slottskogen.
Vi har personal dygnet runt.
Vasavåningen
Ett kollektivt asylboende inrymt i lokaler i Vasastan med plats för 11-12
ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14-21 år. Vi erbjuder en hemlik miljö
som präglas av trygghet och gemenskap.
Agora
Agoras vision är en samhällsutveckling där alla har tillgång till samma möjligheter vad
gäller samhällsinflytande, ekonomiskt oberoende och utveckling oberoende kön och
nationellt ursprung. Agoras metoder bygger på bemötande och medvetenhet kring
hälsa och hälsosam livskvalitet. Verksamheten är uppbyggd av moment som stärker

24

självförtroendet och ökar förutsättningarna för att ta kontrollen över sitt liv. Agora
samarbetar med studieförbundet Bilda
Skyddsvärnet, kansliet@skyddsvärnet.se
http://www.skyddsvarnet.se
Skyddsvärnet är en non-profit organisation som arbetar för att motverka social
utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor i samhället. Vi tillhör den
idéburna sektorn och är partipolitiskt och religiöst obundna.
Vi arbetar för att bistå människor att nå ökad självständighet. Vårt motto är ”Hjälp till
självhjälp” – vilket innebär att vi ser till individens egna resurser och förmågor att ta
hand om sitt eget liv med hjälp av individuella stödinsatser.
*Stödnätet
http://www.stodnatet.se
Stödnätet är en ideell förening som riktar sig till kvinnor, barn och ungdomar från alla
kulturer och religioner. Vi har samarbete med allt från enskilda personer till
folkrörelser och myndigheter.
Vårt mål är att ge våra medlemmar stöd och hjälp med integrationen. Vi vill öka deras
självförtroende och förbättra jämställdheten i såväl samhället som i hemmen. Vårt
mål är även att öka förståelsen för demokratiska processer, förebygga drogproblem
och brottslighet hos unga samt uppmuntra våra medlemmar att lära sig svenska och
samhällskunskap.
*S:t Lukas, för E-post se hemsida
https://sanktlukas.se
Vi vänder oss till privatpersoner samt organisations- och företagskunder. Hos oss
kan du gå i enskild psykoterapi och få stöd i form av par- och familjesamtal. Vi har en
bred kompetens med olika psykoterapeutiska metoder och lång erfarenhet av att
arbeta med livsfrågor och existentiella frågor. För organisationer och företag erbjuder
vi även ledarskaps- och arbetshandledning, medarbetarstöd, konsultation, utbildning,
organisationsutveckling och krishantering.
*Självhjälpshuset Solkatten, solkatten@sjalvhjalp.com
http://sjalvhjalp.com
Vi är en mötesplats för människor som söker personlig utveckling genom angelägna
samtal i självhjälpsgrupper. Vår verksamhet vilar på erfarenhetsbaserad kunskap
som vi kontinuerligt förvärvat sedan starten 1996.
I våra grupper får människor möjlighet att växa på sina egna villkor genom att ge
plats för ord som kommer inifrån. Det betyder att våra självhjälpsgrupper ger
utrymme för förändring i den takt som individen själv väljer, ett steg i taget.
Vi är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden. Öppen för alla.
*Spelberoendes förening Göteborg, goteborg@spelberoende.se
http://www.spelberoende.se
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Spelberoende och deras anhöriga träffas och stödjer varandra i självhjälpsgrupper
som leds av resurspersoner med egen erfarenhet av spelmissbruk.
*SPES, Suicidprevention och EfterlevandeStöd, info@spes.se
http://spes.se
SPES är en rikstäckande ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst
obunden och som är till för alla som mist en familjemedlem, släkting, partner eller god
vän genom suicid.
SPES, som betyder hopp på latin, erbjuder stöd och hjälp till efterlevande. Vi utbildar
kontaktpersoner, har en telefonjour som är öppen dagligen samt erbjuder träffar och
självhjälpsgrupper för efterlevande.
SPES har också en ungdomssektion med egna kontaktpersoner och egen
verksamhet i olika delar av landet.
*Trajosko Drom
info@trajoskodrom.se
www.trajoskodrom.se
Trajosko Drom är en romsk kvinnoförening som arbetar med rättighetsfrågor och
social utveckling för den romska minoriteten. Organisationen ägnar sig åt flera olika
ämnen inom ett brett fält på det sociala och kulturella området, men har även ett
speciellt fokus på kvinnofrågor. Vi erbjuder
•

•
•
•

Fast stödverksamhet genom ett medborgarkontor som erbjuder
samhällsvägledning genom exempelvis kulturtolkning i myndighetskontakter,
studie- och yrkesvägledning, med mera.
Utbildningar i rättighetsfrågor för romer och offentlig verksamhet.
Påverkansarbete genom att delta i seminarier, samverkansgrupper och
offentlig debatt.
Projektverksamhet inom mänskliga rättigheter, hälsa och kultur.

*Vi som förlorat ett barn, info@vsfb.se
http://www.vsfb.se
VSFB är i första hand tänkt som ett stöd för föräldrar i sorg men vi strävar även efter
att kunna finnas till för syskon och övriga anhöriga.
Vår önskan med denna hemsida är att vi även ska kunna ge råd till Er som stödjer
drabbade människor och kanske förmedla en aning av hur sorgens vindlande väg
kan se ut. Barnets ålder eller orsaken till dödsfallet har ingen betydelse för oss, då vi
anser att ett barn är ett barn så länge det finns en förälder som sörjer. Alla är lika
varmt välkomna.
Föreningen är uppbyggd av vanliga föräldrar som vet hur det känns att förlora ett
eller flera barn.
*Röda korset, info@redcross.se
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https://www.redcross.se
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och
består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi
kämpar för att rädda liv och ge hopp. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och
bidrar med medmänsklig värme.

*Samhällets styvbarn,
http://styvbarn.se
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn är intresseorganisation för alla som är eller
har varit omhändertagna av samhället som barn.
Samhällets Styvbarn bildades 2004 och har sedan dess arbetat med tre profilfrågor:
bästa vård och skydd för samhällsplacerade barn och unga; ömsesidigt stöd mellan
alla samhällets styvbarn; upprättelse för de som vanvårdades när de var
omhändertagna.
I Samhällets Styvbarn är alla som varit omhändertagna som barn välkomna som
medlemmar.
Välkomna som medlemmar är också deras familjer och andra som stöder vårt arbete.
*SPIV, Suicidprevention i Väst, info@suicidprev.com
http://suicidprev.com
Suicidprevention i Väst är en religiöst och politiskt obunden organisation som arbetar
för att öka kunskapen om hur man kan förebygga suicid. 1478 människor tog sitt liv i
Sverige 2016. Vi har en dröm och en vilja att ingen människa ska behöva ta sitt liv
som sista utväg.
*Stolta föräldrar
http://www.stoltaforaldrar.se
Föreningen för dig i Göteborg med omnejd som är förälder eller annan vuxen
närstående till en hbtq-person.
Verksamheten är främst vad medlemmarna gör den till. Återkommande är fyra
tematräffar per år. Tanken med dem är att vi ska få information och kunskaper inom
hbtq-området för att bättre kunna förstå och prata med våra barn. Då bjuder vi in
någon person från en relevant verksamhet i en så kallad dialogföreläsning, vilket
innebär stort utrymme för våra frågor.
*Stödföreningen Humlegården, info@stodcentrumhumlegarden.se
http://www.stodcentrumhumlegarden.se
Stödcentrum Humlegården är en förening för kvinnor som utsatts för sexuella handlingar mot
sin egen vilja, oavsett din ålder och oavsett vem. Grundtanken i föreningen är att det är
läkande att möta andra som har samma erfarenheter som en själv. Hos oss hjälper vi
varandra att hitta tillbaka till oss själva genom att delta i stödgrupper andra självbearbetande
aktiviteter.
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Terrafem Göteborg, infogoteborg@terrafem.org
http://www.terrafem.org/terrafem-goteborg
•

Terrafem är en feministisk organisation, som är en ideell organisation som arbetar för
kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Vi arbetar utifrån
ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett mer jämställt Sverige. Bland annat driver vi
en rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, har kontakt med
utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget ge dessa kvinnor stöd och råd
på 62 olika språk. driver en juristjour, anordnar utbildningar för volontärer och ingår i
ett nätverk av kvinnoorganisationer inom EU.
*Utbildningscentret Iran, UCI, info@uciran.com
http://www.eucn.org
Föreningen UCI är en ideell förening. Föreningen har som huvudsakligt mål att
integrera invandrare i det svenska samhället enligt vetenskapliga och hälsosamma
normer.
Föreningens arbete är grundat på en idé där föreningen ska genom att bidra med
kunskap, engagemang, aktiviteter, och återskapande av sociala nätverk tillföra en
berikande och trygg miljö för medlemmarna så att de på ett effektivt och hälsosamt
sätt integreras i det svenska samhället. Alla är välkomna, män, kvinnor, barn och
ungdomar oberoende etnisk tillhörighet.
*Very special Art, VSA, atelje@vsa-sweden.org
https://www.vsa-sweden.org
Svenska Very Special Arts - VSA SVERIGE är en kulturorganisation som arbetar för
att alla oavsett fysiska, psykiska och ekonomiska förutsättningar ska ha möjlighet att
ta del av kulturlivet både som utövare och åskådare.
Yrkesverksamma kulturutövare liksom andra med intresse för kultur och skapande
verksamheter är välkomna som medlemmar.
VSA anordnar bl. a konstutställningar, performance, musik- och lyrikframträdanden,
arrangerar kurser samt förmedlar kulturuppdrag.
*ÅSS, Ångetssyndromsällskapet Göteborg, info@angestgoteborg.se
http://angestgoteborg.se
Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är en patientförening som vänder sig till dig som lider
av paniksyndrom (panikångest), social fobi, generaliserat ångestsyndrom eller specifika
fobier. Personer med ångestsyndrom samt deras anhöriga är varmt välkomna.

*Öppna Kanalen Göteborg, info@oppnakanalengoteborg.se
http://www.oppnakanalengoteborg.se
Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993, fick
koncessionstillstånd 1/1 1995 och det första programmet sändes 23/3 1995.
Öppna Kanalen är en s.k. public access-kanal vilket man brukar översätta med
"allmänhetens tillgång". Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla
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allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och
yttrandefrihet. Public access är en relativt ny företeelse i Sverige men har
föregångare sedan decennier framför allt i Tyskland och USA.
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Nätverk
Famna Väst, info@famna.org
https://www.famna.org
Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och
utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte/non profit.
Detta sker huvudsakligen genom:
•
•
•

att synliggöra idéburen vård och social omsorg och aktivt driva gemensamma
frågor
att utgöra remissinstans
att erbjuda gemensam marknadsföring.

Därtill arbetar Famna med exempelvis:
•
•
•
•
•
•

kvalitets- och utvecklingsarbete
företagande och ledarskap
upphandlingsfrågor
rådgivning vid nyetablering och verksamhetsutveckling
kompetensutveckling
samverkan med forskning.

Kvinnokedjan (Räddningsmissionen)
Kvinnokedjan är ett nätverk för ideella kvinnoorganisationer i Göteborg. Här kan våra
föreningar utbyta information och erfarenheter. Vi kan ge varandra råd och tips om allt möjligt
som har med våra verksamheter att göra. Vi kan också göra gemensamma arrangemang.
I Kvinnokedjan ingår en mångfald av föreningar. En del har bildats för att arbeta med en
särskild fråga. Vi har också föreningar där medlemmarna har bakgrund i samma kultur eller
region i världen. Andra är öppna för alla kvinnor, oavsett varifrån de kommer. Några
föreningar riktar sig till dem som bor i ett visst område, andra till kvinnor från hela Göteborg.
Vissa föreningar är stora, andra är mindre. Alla har det gemensamt att de på olika sätt verkar
för att kvinnor ska få bättre livsvillkor.
Förening, organisation, etc

Kontaktperson

Telefon

E-post

Agora, Göteborgs Räddningsmission

Yirghalem Bennett

0739-01 41 29

a.bennett@raddningsmissionen.se

Aktiva kvinnoföreningen, AKF

Marzieh Rodaki

0737-35 73 23

naz.500@hotmail.com

Arabiska kulturföreningen

Houda Zoubi

0704-95 47 33

houda@bedouintravel.se

ATSUB, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade
Barn och Ungdomar
Barn till ensamma mammor

Lisa Björklund

lisa@atsubgbg.nu

Sara Azzazi

0736-15 55 74
031-20 99 49
0739-50 24 34

Coop-kvinna

Anna-Karin Dahl

0736-894523

coopkvinna@gmail.com

Cord Sweden

Faduma Adan
Raliya Sheikh Amin
Linda Ljungdahl
Jessica Bergman

0737-81 08 10
0762-81 18 39
0725-56 40 14
0703-66 02 57

cordsweden@gmail.com

Courage 4 Life

sara.azzazi@fryshuset.se

linda@courage4life.se
jessica@courage4life.se
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Födelsehuset

Eva-Maria Wassberg

0733-448 629

evamaria.wassberg@gmail.com

Gemenskap, Föreningen

Hedija Mujezinovic

0707-90 51 40

hedija3@hotmail.com

Göteborgs brottsofferjour, BOJ

Jenny Fernström

0709-705050

info@goteborg.boj.se

Göteborgs Rättighetscenter

Annika Lindström

0702-42 44 60

annika.lindstrom@gbgrc.se

Human Development Institute, HDI

Subodh Bista

0760-45 93 84

sububista@gmail.com

IKF, Internationella Kvinnoföreningen
Insolvens Väst

Annie Danielsson
Sabaheta Mulić
Lisabeth Persson

0733-20 96 36
0707-41 97 47
0705-26 67 08

annie.dn@tele2.se
sabka.mulic@live.se
vast@insolvens.se

Inspirerande företagskvinnor (Centern)

Didar Zuta

0707-44 46 19

didar.zuta@hotmail.com

Intresseföreningen Linnéa

Hanaa Yasin

0708-60 00 92

hannayasinlinnea@hotmail.com

Kurdiska kvinnoföreningen i Västra
Götaland, KKFIV
Kurdiska kvinnor för integration

Jilla Faraji

0739-52 41 60

kkfivg@gmail.com

Fadime Duzgun

0762-71 76 47

mizgin1963@hotmail.com

Kvinnocenter i Bergsjön

Marianne Lööf

0734-09 10 32

marianne.loof@resurscentra.se

angelicariquelme27@hotmail.com

Angelica Riquelme

070-896 08 20

angelicariquelme27@hotmail.com

Makedoniska föreningen
Goce Delčev, Kvinnosektionen
NTF Väst

Milica Velevska

031-52 29 30

milica.velevska@hotmail.com

Shahla Alamshahi

031-60 78 87

shahla.alamshahi@ntf.se

Pensionärsföreningen Nordfolket

Annemor Vigen
Grongstad
Yirghalem Bennett
Dehab Yohannes

031-330 64 15

annemorvigen@gmail.com

0739-01 41 29
0739-16 64 35

a.bennett@raddningsmissionen.se
dehabyohannes29@hotmail.com

RSK, Riksföreningen Stoppa mäns våld
mot kvinnor,
Romano vilo

Susanne Johansson

0761-65 46 79

info@rskriksforeningen.se

Ramija Gholami

0768-33 71 71

ramijagho@yahoo.com

Setin (Setinelor)

Talat Niazi

0736-33 22 25

talatniazi@hotmail.se

Stödcentrum Humlegården

0703-13 26 94

Stödnätet, Föreningen

Gittan Ström Rosqvist
Catarina Carlsson
Tahira Anjum

info@stodcentrumhumlegarden.se
catarina@stodcentrumhumlegarden.se
stodnatet_tahira@yahoo.se

Terrafem

Nora Spahija

infogoteborg@terrafem.org

Trajosko drom

Nina Trollvige

031-704 84 10
070-944 02 47
0709-16 20 98

Vägen in

Makbule Demirtas

0730-87 65 09

vagenin2015@gmail.com

Stena

Maud Wiedemann

0704-85 51 56

maud.wiedemann@stena.com

RISK, Riksföreningen Stoppa Kvinnlig
Könsstympning

0739-13 82 63

info@trajoskodrom.se

Göteborgs stad: Lena Salo, utvecklingsledare, Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning: 031-367 94 51, 073-666 70 95
lena.salo@socialresurs.goteborg.se,

Hela Människan, info@helamanniskan.se
http://helamanniskan.se
Hela Människan består av ett 85-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen
grund, från Skåne i syd till Norrbotten i norr. Arbetets målgrupp är människor i utsatta
livssituationer. Organisatoriskt utgör Hela Människan ett stort nätverk av
allmännyttiga ideella föreningar som är knutna till rörelsen via samverkansavtal och
gemensamma riktlinjer i sina stadgar.
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Kyrkans jourtjänst,
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkansjourtjanst/om-sos-brevladan-och-jourtelefonen
Vi finns här för dig när du behöver dela det svåra i tillvaron ned någon – du kan välja att ringa
eller skriva.
Jourtelefonen, 031-800 650, är öppen vardagar kl 13-21 och lör-sön-helgdag16-21 varje
dag, året om. Vill du skriva, väljer du webbtjänsten SOS-brevlådan. När du registrerat dig
som användare på SOS-brevlådans startsida får du en egen brevlåda. Där skriver och lägger
du ditt brev. Vi svarar så snart vi kan men senast inom 72 timmar. Du hämtar ditt svar genom
att återigen logga in i SOS-brevlådan via startsidan.

NSPHiG, Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg,
info@nsphig.se
www.nsphig.se
NSPHiG är ett nätverk av 13 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det
psykiatriska området. Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar
till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet
och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över
de beslut som fattas inom området.
Våra verksamheter
(H)järnkoll
Riksförbundet Hjärnkoll och Hjärnkoll i Västra Götaland arbetar för att öka
öppenheten och kunskaperna om och kring psykisk hälsa och ohälsa. Navet i arbetet
är särskilt utbildade ambassadörer med antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa
eller som nära anhörig. Över hela Sverige finns idag fler än 350 ambassadörer.
Brukarcoach AF
Brukarcoachen vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Uppgiften
är att ge individuellt stöd på vägen till lönearbete och öka chanserna för deltagaren
att komma in på arbetsmarknaden. Motiverande samtal, drömmar och förväntningar,
praktisk organisering, stöd vid kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller
Försäkringskassan är några metoder.
Tanken är att coachens egna erfarenheter av psykiska funktionsnedsättningar bidrar
till att se deltagarens behov från ett annat perspektiv än de traditionella insatser som
arbetsförmedlingen förfogar över.
Brukarrevision
Brukarrevisionen är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för
vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller
psykisk ohälsa.
Brukarstyrd brukarrevision både utformas och utförs av den grupp som revisionen är
till för - nämligen brukarna. En brukarrevision är en granskning av en verksamhet
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som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller
psykisk ohälsa.
Peer support
Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller
funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att
stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Skoopi, info@skoopi.coop.
http://www.skoopi.coop
Föreningen SKOOPI är en nationell intresse- och nätverksorganisation som arbetar
med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag. SKOOPI arbetar även
med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva
arbetsintegrerande sociala företag.
SKOOPI har i dag ca 200 arbetsintegrerande sociala företag som medlemmar.
Organisationen är en ideell förening, vars styrelse till största del består av
representanter från medlemsföretagen. Styrelsen väljs av medlemmarna på
årsstämman. SKOOPI:s verksamhet finansieras av medlemsavgifter och ibland
projektmedel.
De som kan bli medlemmar är alla arbetsintegrerande sociala företag som uppfyller
följande kriterier:
▪
▪
▪
▪

har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att
få, och/eller behålla ett arbete, på arbetsmarknaden,
som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt,
som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande
verksamheter, samt
som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
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