NAD
Nätverk, Aktivitet och Delaktighet
NAD handlar om att skapa möjligheter för och tillsammans med
nyanlända att hitta en väg in i samhället genom nätverk, aktiviteter
och delaktighet. NAD är ett utvecklingsarbete tillsammans mellan
flera parter, offentliga sektorn och civilsamhället tillsammans.
NAD i Väst påbörjades i januari 2019 i två av fyra delregioner i Västra Götalandsregionen,
Skaraborg- och Göteborgsregionen. Syftet är att matcha nyanländ med förening för att delta
i någon typ av aktivitet. För att ge förutsättningar för ökad integration in i samhället, ökade
kontaktytor och delaktighet. Samt även få ökad kunskap genom föreningslivet och på så sätt
underlätta integrationen i samhället. Utvecklingsarbetet NAD är tänkt att pågå i omkring fyra
år, med finansiering år för år, för att implementeras som en modell och metod för ökad
integration. På sikt är förhoppningen att alla delregioner i Västra Götalandsregionen ska vara
en del av NAD i Väst.

Hur går NAD rent praktiskt till för en förening?
NAD ska vara positivt och inkluderande för så många som möjligt, både individer och
föreningar. För att möjliggöra detta krävs någon form av avgränsning, i alla fall till en början.
Vi har inte avgränsat till en viss typ av förening utan det kan variera stort. Allt från
idrottsförening, studieförbund, intresseföreningar med samhällsfokus, kulturföreningar,
trossamfund, hembygdsförening, stiftelse eller
liknande.
Frågor?
Ta kontakt med någon av de delregionala samordnarna eller regionala samordnaren, på
kontaktuppgifter på hemsidan. Aktiviteten ni planerar bör bidra till att stärka individens/den
nyanländes etablering utifrån någon eller flera av följande kriterier:
• Hälsofrämjande
• Motiverande inför studier
• Nätverksbyggande
• Språkfrämjande

Hur gör vi och vad krävs?
Det enklaste är att ta en inledande kontakt med NADs regionala samordnare, se
kontaktuppgifter här nedan. Därefter sätts du i kontakt med en av de delregionala
samordnarna, utifrån vilket av de två geografiska delområden du representerar
(Göteborgsregionen eller Skaraborg). Alternativt tar du direkt kontakt med en av de tre
delregionala samordnarna, se kontaktuppgifter här nedan.
Tillsammans börjar ni arbeta fram en idé på vad för slags aktivitet som din förening kan
tänka sig att matcha med en nyanländ. Övergripande frågor om utvecklingsarbetet NAD tas
med regionala samordnaren.

Matchning mellan förening och nyanländ
För att lyckas med matchning, nyanländ och förening krävs bra information om aktivitet och
vad som erbjuds och förväntas.
Grundkriterier:
• Aktiviteten skall omfatta minst fem träffar eller nio timmar
• Aktiviteten ska pågå under högst en termin
• Matchningen till föreningen sker genom dialog och den enskildes fritidsintresse
• Deltagarna är försäkrade under aktiviteten
• Det är fritt för föreningen att själva bestämma hur upplägget ska se ut och det bör
helst vara en aktivitet ni redan bedriver.
• Föreningen som matchas med nyanländ får en ersättning per antal matchningar. För
varje individ som föreningar tar emot för aktivitet får föreningen 1500 kronor. Detta
är en engångssumma per individ och för alla tillfällen aktiviteten inom NAD som
minst ska äga rum. Pengarna kan användas fritt av föreningen till matchningens
aktivitet. Till exempel ska material som individen behöver för aktiviteten täckas av
ersättningen.

Förening X är intresserade av NAD i Väst, intressenanmälan
Föreningens namn

Föreningens bankgiro/ plusgiro

Föreningsadress

Postnummer

Ort

Namn på kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Kontaktpersonens E-post

Beskriv kortfattat den/ de aktiviteter ni erbjuder vilken nivå, kunskapsmässigt deltagaren bör
befinna sig på

Vilken nivå kunskapsmässigt bör deltagaren befinna sig på.
Det går bra att markera ett längre område eller hela
1

Nybörjare

2

3

4

har provat på

Vilka tider bedrivs verksamheten
Ange gärna länk till hemsida eller liknande

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Kl…………………
Kl…………………
Kl…………………
Kl…………………
Kl…………………
Kl…………………
Kl…………………

5

6

medel

7

8

van utförare

9

10

avancerad

Under vilka perioder erbjuds inte någon
verksamhet
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni

……….
……….
……….
……….
……….
……….

Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

GDPR – Jag samtycker till att mina uppgifter sparas av SENS, GSE och Region Västra Götaland inom ramen för NAD Väst

……….
……….
……….
……….
……….
……….

