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NYA VÄGAR TILL MÖTEN I FÖRENINGSLIVET

NÄTVERK – AKTIVITET – DELAKTIGHET 
(NAD) är ett samarbete mellan offentlig och 
idéburen sektor. Det handlar om att utveckla 
en metod där nyanlända erbjuds 
individanpassade aktiviteter i idéburna 
organisationer. Projektet syftar även till att 
skapa ny kunskap om samverkan mellan 
offentlig och idéburen sektor inom 
etableringsprocessen.

Region Skåne har beviljat projektmedel från 
den sociala investeringsfonden för att växla 
upp och utveckla metoden. 

NAD är en metod inom Partnerskap Skåne 
och följer intentionerna i Överenskommelsen 
Skåne.

Läs mer på www.natverket.org



NYA VÄGAR TILL MÖTEN I 
FÖRENINGSLIVET

NAD-metoden
Att träffa andra människor som man delar 
intressen med ger bättre hälsa, hjälper till att 
bygga sociala nätverk och underlättar 
språkinlärningen. Idéburna organisationer 
kan erbjuda detta och vara en unik möjlighet 
för nyanlända att få en snabbare väg in i det 
svenska samhället. 
NAD-projektet vill underlätta för idéburna 
organisationer och nyanlända att få kontakt 
med varandra under de nyanländas första tid 
i Sverige.

Vad är en NAD-aktivitet?
n  Aktiviteter i Idéburna organisationer eller 
föreningar
n  Fokus på språk, hälsa och sociala nätverk
n  Fem till femton träffar som är inlagda i 
etableringsplanen 
n  Matchning utifrån deltagarens intresse 
och behov
n  Planering och kvalitetssäkring görs i 
samverkan mellan föreningen och 
NAD-arbetsgrupperna

Fem arbetsgrupper i Skåne
I NAD-projektet finns fem arbetsgrupper 
som arbetar med att få igång aktiviteter 
tillsammans med lokala idéburna 
organisationer. I varje arbetsgrupp finns en 
samordnare från den idéburna sektorn och 
en ansvarig kontaktperson från 
Arbetsförmedlingen. Arbetsgrupperna ser till 
att föreningar och nyanlända som delar 
samma intresse får kontakt med varandra. FÖ
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MELLANSKÅNE
SANDRA HEDMAN, Sensus 
studieförbund, 
sandra.hedman@sensus.se
telefon: 0760-299 386

NORDOST
EMILIA ANGEL, Studieförbundet Bilda,  
emilia.angel@bilda.nu 
telefon: 0406155457

MALMÖ
MIKAEL JOHANSSON, Malmö Ideella 
föreningars Paraplyorganisation och 
Malmö Idrottsföreningars 
Samorganisation, 
mikael.johansson@mip.org.se 
telefon: 0729-99 83 77

NORDVÄST
MODOU JOOF, Folkuniversitetet, 
modou.joof@folkuniversitetet.se 
telefon: 0709-49 49 63

KONTAKT PROJEKTLEDARE
HENRIK NILSSON, NÄTVERKET- 
idéburen sektor Skåne  
henrik@natverket.org
telefon: 0735-20 09 35 

SYDOST
SOFI ANDERSSON, Skåneidrotten, 
sofi.andersson@skaneidrotten.se 
telefon: 010- 476 57 67

BLOGG
Löpande uppdateringar om vad 
som händer i projektet finns på 
NAD-bloggen:
www.natverket.org/verksamhet/
partnerskap-skane/nad-blogg/

SOCIALA MEDIER
Följ NAD-projektet i sociala medier 
på #NADiförening.

HEMSIDOR
Mer information om NAD och den 
samverkan som NAD är en del av 
finns på Länsstyrelsen Skånes 
respektive Nätverket idéburen sek-
tor Skånes hemsida:

www.lansstyrelsen.se/skane

www.natverket.org


