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Röda Korsets verksamheter i Gävle kommuns stadsdelar
GGIK Språkkafé i centrala stan 7 träffar under
våren med 15-20 deltagare 95 % unga
nyanlända tjejer i åldern 15-19 år. Gick på
fotboll med 10 ungdomar som såg sin första
match. Bildade en facebookgrupp där
aktiviteter och träffar har lagts ut. Kaféet
startade upp igen i september det blev 15
träffar under hösten, och alla var lika
välbesökta.

IK Sätra simundervisning för 30 somaliska kvinnor i åldern 15-58 år. 8 träffar under våren.
Brynäs parklek hela juli, - sön-torsd. Legobygge.
Stenebergsparkens dag den 26 augusti,
ponnyridning, rita med Riita och
legobygge. Det var 39 barn och 6 vuxna
som byggde lego, 32 barn ritade med
Riita och ett 50-tal barn red på hästarna.
Har ett gott samarbete med Kulturrum
som anordnar språkträffar och läxhjälp.
Deltar i Brynäsgruppen
Under höstlovet var det Lego-bygge
under hela veckan på Brynjan. Ett
hundratal barn deltog.

Bomhus

Kupan mötesplats och läxläsning.

Deltagit i återvinningsprojekt tillsammans med
Gävles Unga.
Projektet GÄVLE LOVES FASHION som bygger på
att skapa en kollektion med kläder i
hållbarhetens tecken då kläderna är tillverkade i
delvis återvunnet material. En grupp på 15 unga
invandrade tjejer och killar är engagerade i
projektet.
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Hemsta Aktiverat de boende på akutboende i Hemsta med olika aktiviteter för att göra
integrationen i det svenska samhället lättare och att i dagslägget göra vardagen lättare tills
ett eget boende är klart.
Vi har fått fotbollsbiljetter till Gävle IF:s alla hemmamatcher vår och höstsäsongen, 30
biljetter till varje match. Papporna och äldre bröder tog med de mindre barnen alla biljetter
gick åt. Vi har fått teaterbiljetter till olika barnteatrar av Centralteatern.

Har haft schackspels- aktiviteter med
Akademiska Schackföreningen. Ett 20-tal har
varit med både barn och vuxna.

Bjudit in Svenska Kyrkan för att erbjuda mammor som är hemma med småbarn öppen
förskola i Hemlingby kyrka. Den är kostnadsfri och ligger på kort gångavstånd.

Medverkat i sommarfesten den
24 maj med fiskdamm, ansiktsmålning och ingredienser till
grillningen samt
musikanläggning, det var ca.100
deltagare som hade kul fram till
kl.23. Mycket uppskattat.
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Pysseldagar för
barnen under
sommaren ett 30tal barn deltog
varje gång.

Köpt en högtalarväst som möjliggör att läsa och prata så alla hör.
Köpt in ett pingisbord till tonåringarna som blivit mycket uppskattat.
Köpt in en högtalaranläggning så att man kan ha musik och danskvällar
Erbjudit medverkan på fotbollsskolor, dagläger på Limön för 10 barn, en aktivitetsdag för
hela familjen på Limön i sommar.
Vi har fått sittpuffar av Gavlegårdarna och snälla människor har givit en beg. stor-tv och två
dvd som gjort det möjligt att skapa två mysrum för film och tv-spel åt barnen.
Aktivitetsdagar för hela familjen i Gasklockans område den 7 och 8 juli ihop med Kultur o
Fritid.(Barnfestivalen)
7 juli var det 47 personer och den 8 juli kom det 55 personer. Bussen hämtade kl.12 och
körde tillbaka kl.16
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Genomfört föreläsningsserie med ”blå ljus”personal. Först ut var Polisen Måns som kom
och läste saga för barnen om Halvan Eriksson
Nya polisbilen. Barnen var avvaktande sen
kom många frågor bl.a. om polisen tog barn
och satte de i fängelse.
-veckan efter gick larmet, 2 polisbilar med
personal kom. Barnen kom rustande och
frågade om poliserna skulle läsa sagor för
dem.
Nästa sagostund blev med brandkåren.
Boken Här kommer brandbilen med
Halvan Eriksson var kvällens bok.
Lika välbesökt och många frågor.
Barnen har svårt att ta in att det är
vanliga pappor med egna barn som de
läser sagor för på kvällen och ger en
god- nattkram.

Sista föreläsningen i serien var Här
kommer Ambulansen med Halvan
Eriksson. Sara från Ambulansen läste
sagan och svarade på barnens frågor.
Hon lärde ut en ramsa som är bra att
kunna för att komma ihåg tel.nr.112

Hade en föreläsning om sopsortering på arabiska under sommaren, kul aktivitet. 10 kvinnor
deltog.

Under hösten har vi startar läxläsning för både barn och vuxna. För vuxna två dagar i veckan
och för barnen en gång i veckan. Läxläsningen är mycket välbesökt och vi har kul
tillsammans.
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CIRKUS CIRKÖR kom till boendet under vecka 36 med projektet CIRKUSHOPPET. Det blev
nycirkus under hela veckan med de boende, mån-tor. mellan kl. 15-17,30

Första dagen gav Cirkus Cirkör en föreställning som sen följdes upp med ”prova på”
aktiviteter, ett 60-tal deltog, både barn och vuxna. Resterande dagar delades barnen upp i 2
grupper (efter ålder). Veckan avslutades med en miniföreställning av de större barnen.
Sammanlagt var det ett 40-tal barn som deltog i Cirkusskolan varje dag. Några barn har
fortsatt med cirkus på Kulturskolan under hösten.

Tillsammans med Rädda Barnen och
Folkteatern gav vi en
trolleriföreställning från Örebro
Teatern
i boendets matsal. Den var mycket
välbesökt fast det var tidigt en
söndagsförmiddag

Höstlovet var det Skaparvecka med Breakdans, teater, lego och pyssel hela veckan
tillsammans med ABF och Region Gävleborg. 35-40 barn deltog varje dag i aktiviteterna.
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Under hösten kom en kvinnlig läkare en gång i veckan på dagtid till boende för att prata om
sex o samlevnad. Vi gjorde en förfrågan bland de boende om intresse fanns, flera anmälde
sitt intresse innan vi påbörjade besöken.
Gävles Lucia kom till boendet den 5 dec. med sitt lussetåg. Matsalen var fullsatt och
tystnaden total när sångerna framfördes. Bra för föräldrarna att få ett sammanhang med
varför barnen övar luciasånger. Stunden avslutades med lussebullar, pepparkakor och saft.

Julen 2017
Tack till Basket Brigade och Klappakuten
55 matkassar utdelades och 72 barn har fått julklapparna utdelade via sina föräldrar.

Inbjudan till Hjulkul i Gasklockorna sattes upp, och blev välbesökt av de boende med barn.
Prova på aktiviteterna som bygga Lego och käpphästar, åka skateboard, kickbikeinlines och
snowboard erbjöds utan kostnad.
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Sesam HVB-hem för ensamkommande. Sportlovet 2017 innebar pulkaåkning i
Hemlingby, dans på ZenZen och ishockeymatch på Gavlerinken för ett 20 tal ungdomar.
Pingis och biljardturnering på fritidsgården i Andersberg.
Läxläsning 1-2 ggr i veckan under hela våren, 15-20 deltagare varje gång. Skickar via mail allt
som händer i Gävle för målgruppen unga när det gäller aktiviteter. De sätts upp på
veckokalendern i entrén.
Höstterminen har man anställt två lärare en i svenska och den andra i matte, så vi behövs
inte längre i det boende. Men vi fortsätter i utslussningsdelen med läxhjälp en gång i veckan.

Andersberg Deltar i nätverksträffarna, önskemål från Somaliska föreningen om läxhjälp.
Deltar i Anna´s språkträffar.

SNÖ – Gävle strand/Nordost/Öster
Deltar i nätverksträffarna. Det är många aktörer på kanalen så vi får se vad som händer och
vilka önskemål som finns. Ett bra samarbete med schackklubben är inledd.

Övrigt
Vi har utbildat en grupp som kommer att arbeta med efterforskningsärenden,
rödakorsmeddelanden och familjeåterförening.
Vi har utbildat 40-50 ungdomar som fått
sommarjobb i kommunen i Första hjälpen.
Kommunen kommer att ha obligatorisk
utbildning av sommarjobbarna varje år
hädanefter.

EKC Vi har varit med på informationsdag om ekonomi på
biblioteket i våras där vi pratade om Kupornas och Röda
Korsets volontärarbete. Arrangör var EKC, ekonomisk
kunskapscentrum som vi är en del av.
Våra hantverksdamer syr babykläder som delas ut via
Diakonirådet till de som behöver ett ”startpaket” och de är fler
en man kan ana.
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Projektet Lego
Vi fick 2 sommarjobbande ungdomar av kommunen som hjälpte till med Legobyggen i
stadsdelarna under sommaren.
v. 26 Andersbergs
v.28 Hemsta
v.30 Stenebergsparken
v. 32 Kanalen Öster
485 barn och ett 60-tal vuxna har byggt Lego under sommaren.

Under höstlovet var det Lego-bygge under hela veckan på Brynjan. Ett 100-tal barn deltog.
På höstlovet- byggdes det även under 5 dagar på boendet i Hemsta 35-40 barn deltog varje
dag
Hjulkul som kultur o fritid anordnade i Gasklockorna under jullovet blev välbesökt, vi hade ca
250 barn som skapade fantastiska och kreativa byggen.
Summeringen av Lego-byggande är att cirka 900 barn byggt under en period på 6 månader.
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Barnboksprojektet
Med hjälp av Röda Korsets nätverk har Baree Khalil och Tomas Jakobsson varit på
asylboenden, skolor, bibliotek, kulturhus i Gävle, Sandviken, Torsåker, och Marma. Där ca
100 barn med hjälp av sin fantasi och kreativitet skapat alldeles egna sagoaktiga och
poetiska texter. Om sina erfarenheter och tankar kring tre ämnen: Krig, flykt och att komma
till ett nytt land.

Barnen har också fått utveckla sin retoriska
förmåga med uppläsningar på exempelvis
Folkteaters föreställning och Länsmuseet
Gävleborgs invigning av den fantastiskt fina
utställningen "Sagorna vi lämnade i havet"
baserad på boken.
Barnen i Sverige har också haft kontakt via
sociala medier med barnen som är kvar i
Syrien.

Vi var medarrangör i ett
integrationsprojekt
tillsamman med
Centralteatern och KFUM
som resulterat i en fotobok
med kvinnornas berättelser
och fotoutställning med
efterföljande paneldebatt på
folkets hus den 24 sep.
Temat var Kvinnors historia
om sin ”resa” till Sverige. Ett
60-tal besökare.
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Informationsdag i Hemlingby om Efterforskning av nära anhöriga i samarbete med SFI som
hade en naturdag, ca 1200 deltagare tog del av informationen och fick ett flygblad på olika
språk. Dessutom pratade vi om Röda Korset och våra mötesplatser och språk/läxhjälp.

Pre Pride inspirationsdag på Kulturhuset. Det var mingel
och workshops av olika slag (inom återbruk),
musik/uppträdanden, karaoke och föreläsning. Dagen
drog ca 35 personer.

Vi har haft modevisning i samarbete Gävles unga på Central hotellet och från
återvinningsprojektet GÄVLE LOVES FASHION. Det var fullsatt i salongen.
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Ingår i projektet H.Ö.R som arbetar med en podcast
för att göra nyanländas röster och berättelser hörda genom
studentradion på Högskolan

Deltagit i 60 plus mässan den 26 o 27 september på
Gavlerinken med en monter. Tema för oss var att söka
nya volontärer och marknadsföra kupan i Bomhus och
Sätra´s arbete.
Mässan hade 2424 besökare
Vår programpunkt var en
Modevisning med återvinningsprojektet GÄVLE LOVES FASHION och pensionärerna från
Träffpunkten.
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Ett stort tack till våra Volontärer och Samverkanspartners under
2017 i projektet
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, Kommunens försäkringsbolag, Länsförsäkringar, ICA-Maxi,
AME, Socialtjänsten/boendeenheten, Sätra IK, GGIK, Gefle IF, Röda Korset Bomhuskretsen,
Kulturhuset/Abf och Vuxenskolan, Gävles Unga, H.Ö.R., SFI, Centralteatern, KFUM,
Rädda Barnen, Folkteatern, CIRKUS CIRKÖR, Basket Brigade, Klappakuten, Matakuten,
Räddningstjänsten, Ambulansen i Gävleborg, Polisen, fritidsgårdarna Brynjan och Helges.
SNÖ = Nätverk för stadsdelarna Gävle Strand, Öster och Nordost.
Gavlegårdarna, Kultur o Fritid, Hyresgästföreningen, Gävleborgsidrottsförbund/Sisu, PRO,
Sportfiskarna, Socialtjänsten/Fältarna, Boende på Öster och Nordost, Gästrike Återvinnare,
Akademiska Föreningen/Schak, Rapatac, Fritidsföreringen Nordost, Arbetarteatern Pegasus,
IFFI, Svenska Kyrkan, Polisen.
Andersbergsgruppen
Socialtjänsten/Fältarna, Kultur och fritid, Hyresgästföreningen, Somaliska kvinnoföreningen,
Svenska Kyrkan, Familjecentralen i Andersberg, Fritidsgården Helges, Gavlegårdarna,
Andersbergs S-förening, Friskolan Lyftet, Polisen, Biblioteket, Boende i Andersberg, Verdandi
Gävle.
EKC= Ekonomisk Kunskaps Center
ett samlat organ med representanter från Gavlegårdarna, Omvårdnadsförvaltningens
Personliga ombud, Svenska kyrkans Diakoniråd, Familjeslanten, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Gävle energi, Konsument Gästrikland, PRO, Ria, Socialtjänsten och Gävles
frivilliga samhällsarbetare .
Styrgruppen Frivillig i Gävleborg.
Bente Sandström – Arbetsmarknad/Flyktingenhet Nordanstigs kommun
Lars Blomqvist - Länsstyrelsen Gävleborg
Anna-Lena Hellman - Röda Korset Geflekretsen
Jenny Myrberg – Rädda barnen Gävleborg
Tomas Östergårds – Region Gävleborg kulturutveckling
Marika Engberg - projektledare FiG/Nordanstigs kommun
Ulrica Svensson - Länsstyrelsen Gävleborg
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