
Jahupp. Efter att ha ägnat en massa tid
(som jag skulle kunna lagt på att läsa
termin 1-studenternas texter) åt
nyhetsbrevet så kom bara hälften av det
fram. Bara att skriva om.

Här kommer andra halvan. Låt oss
hoppas att hela går fram den här
gången. 

10 maj 2019     Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Ibland går det inte alltid så bra.

BLI VOLONTÄR OCH GÖR EN SKILLNAD FÖR UTSATTA UNGDOMAR
 
Nu söker vi i Alltid Sedd volontärer till höstens volontärutbildning. Alltid Sedd är en
nystartad ideell förening vars arbete handlar om att jobba uppsökande på nätet
gentemot unga som säljer sex eller utsätter sig/utsätts för sexuell exploatering.
 
Alltid Sedd är medlemmar i Unizon, vilket innebär att vi tillhör ett stort och viktigt
nätverk av en stor mängd av kvinno- och tjejjourer i Sverige. Skillnaden mellan Alltid
Sedd och andra jourer är att vi jobbar uppsökande - vi letar alltså upp ungdomar inom
vår målgrupp och försöker motivera dem till stöd, istället för att de aktivt söker sig till
oss. Stödet vi motiverar till kan vara ifrån oss eller ifrån någon annan aktör i
samhället.
 
Som volontär får du en gratis och grundlig volontärutbildning, erfarenhet av socialt
arbete i praktiken, bred kunskap om hur samhällets stödinstanser ser ut och
dessutom chansen att göra något riktigt gott för utsatta ungdomar.
 
I september håller vi en volontärutbildning för våra kommande volontärer och inför
detta har vi en rekryteringsträff den 23 maj i centrala Stockholm. Är du minst 22 år
gammal, definierar dig som kvinna och bor i Stockholms län - då är du välkommen att
söka som volontär. Gå in på länken www.alltidsedd.se/volontar och läs mer samt
anmäl ditt intresse om det här låter som något för dig!
 
Vill du inte bli volontär får du ändå gärna leta upp vår Facebook-sida och gilla oss
där! www.facebook.com/alltidseddforening
 
Hälsningar från Alltid Sedds styrelse genom ordförande Ulrika Persson

RÄDDA BARNEN SÖKER FLER SVARARE TILL ONLINECHAT
 
Rädda barnen driver en regional onlinechatt som riktar sig till ungdomar utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. Vi rekryterar nu fler svarare. Uppdraget innebär att
besvara vår nätchatt vardagkvällar. Svararens uppdrag är att både ge emotionellt stöd
till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck genom stödjande och stärkande
samtal och hänvisa till andra instanser.
 
Den viktigaste kvalifikationen hos våra svarare är personlig lämplighet, vilket
bland annat handlar om att vara en god och empatisk lyssnare. Därutöver ser vi gärna
att svararna har kunskap om våld eller hedersrelaterat våld, erfarenhet av stödjande
arbete med ungdomar och är trygg med det skrivna språket.
 
Uppdraget som svarare är inte arvoderat, men du får göra en insats som ofta är
livsviktig och du får en erfarenhet som du kan ha stor nytta av. Av oss får du en
grundutbildning i vår arbetsmetod, kontinuerlig handledning och
fördjupningsutbildningar. Grundutbildningen är obligatorisk och genomförs fredag till

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=4980&e=[email]&r=[field1]&h=3F1EB28D6437340FE4AC8F8E971E132C
http://www.alltidsedd.se/volontar
http://www.facebook.com/alltidseddforening


lördag 8-9 juni 2019.
 
Ansökan sker via denna länk (eller sök via volontärbyråns hemsida):
http://volontärbyrån.se/radda-barnen-regionkontoret-stockholm/vill-du-hjalpa-
oss-att-stotta-ungdomar-utsatta-hedersrelater-3
 
Specifika önskemål eller information:

Barnen har ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret innan arbetet
startar.
Som svarare förväntas du bemanna chatten en kväll var tredje vecka, dvs ca
3,5 timme. Uppdraget görs från Rädda barnens nationella kontor i Alviks
strand, stockholm.

 
Om du har frågor kan du enklast mejla dem till: karlekenarfri@rb.se
 
Välkommen med din ansökan!
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