Verksamhetsplan 2020
Föreningen Välkommen till Mälaröarnas (VtM) är verksam i Ekerö kommun. Vi bygger sociala
nätverk för och med nyanlända. För oss är "nyanländ" ett brett begrepp där vi omfattar alla som känner
sig nya i Sverige, oavsett status i migrationsprocesser och statsmakternas indelning kopplade till
stödåtgärder.
Många fler än våra medlemmar engagerar sig i föreningens arbete för att hjälpa, stötta och göra vardagen
bättre för medlemmar och nyanlända. Facebook och webbplats är viktiga kanaler för kommunikation.
Tillsammans med nätverket Öar utan gränser driver vi facebookgruppen ”Välkommen till Mälaröarna –
Öar utan gränser” som är central för integrationsarbetet på Mälaröarna.
Bredda bostadsmarknaden
Under 2020 kommer vi fortsätta att undersöka om vi kan hjälpa till att hitta lösningar och nätverk för att
nyanlända utan kontakter lättare ska kunna ordna bostad när de inte kan bo i kommunalt ordnade
bostäder.
Dragkroksklubben
Klubben är ett nätverk av privatpersoner som hjälper till när nyanländas hem ska möbleras. Själva
återvinningsprojektet drivs av Ekerö pastorat i samarbete med Circle K, Mäklarringen och Ekerö
kommun. Dragkroksklubben i Välkommen till Mälaröarna fortsätter under 2020 att bemanna
körningarna, som är en fin möjlighet att knyta kontakter mellan etablerade och nyanlända.
Läxhjälparna
Läxhjälparna utgör ett viktigt stöd för dem som behöver hjälp med skolarbete och språkträning.
Körkortsprojektet
Många nyanlända behöver körkort för att få jobb och kunna bosätta sig längre ut i kommunen.
Föreningen matchar volontärer som kan agera handledare för övningskörning med nyanlända, och
medlemmar i föreningen stöttar och hjälper till med övningskörning.
Asylrådgivning
Föreningen är en asylgrupp inom Flyktinggruppernas riksråd (FARR) i asyl-, verkställighets- och
tillståndsprocesserna. Vi samarbetar med en handfull advokatbyråer när offentligt biträde saknas eller inte
räcker till. Det inköpta juridiska stödet kommer fortsätta under 2020 tack vare en donation.
Mälaröarnas EBO-grupp
Gruppen startade 2017 för att leta bostäder för ensamkommande som skrivs ut från kommunala boenden
när de blev 18 år utan att ha fått beslut i sina asylansökningar. Den fungerar som en stödgrupp för
värdfamiljerna och stödjer ungdomarna i migrationsprocesserna, socialt och verkar för en ordnad
skolgång. Detta arbete fortsätter.
Vänfamiljnätverket
Arbetet med att sammanföra nyanlända och redan etablerade familjer kommer fortsätta i mån av volontärer
som kan ställa upp.

