SVERIGE

UGAIN
Urban GArdens for the social
INtegration of migrants

Vägledande handbok
för migranter
Huvudsyftet med denna guide, utvecklad av UGAINs-projektpartners, är att ge ansvariga
för interkulturella trädgårdar, som icke-statliga organisationer, föreningar och andra som
är intresserade, en möjlighet att använda befintliga resurser för att underlätta invandrares
inkludering i samhället.
EU-medborgare står inför en aldrig tidigare sedd migrationsutmaning i flera dimensioner och
med hög komplexitet. Denna handbok är avsedd att användas som en referens i syfte att
underlätta social inkludering. I många fall orsakar okunnighet om befintliga resurser till att vi
missar möjligheterna att vägleda och hjälpa invandrare. Speciellt i början behöver de vägledning
så att de kan fokusera på att lösa sina problem.
Vi har delat in manualen i sju delar med en bilaga, där varje del innehåller både allmänna och
specifika behov i det dagliga livet i Europa, med tillhörande tillgängliga resurser. På grund av
den stora mångfalden och komplexiteten i det som ingår har varje partner i UGAIN-projektet
utvecklat guiden enligt värdlandets bestämmelser. Guiderna erbjuder allmän information och
referensinformation för att kunna söka ytterligare information.
Slutligen, med betoning på det hopp som denna guide härleds från, resultatet av många års
arbete från de deltagande partnerna, med stark social karaktär och i hopp om att stödja de
drömmar som ofta stannar på vägen, så att de en dag kan bli verklighet .
Länkar som presenteras nedan är från UGAIN-projektets slutdatum (maj 2020). Om adressen
inte längre är aktiv, vänligen kontakta organisationen som ansvarar för den sida som beskrivs i
början av varje länk.

1. GENERAL INFORMATION
Människor har rätt till politisk asyl och i Sverige anges asylskälen vara bl.a. att fly från sitt hemland
på grund av förföljelse, att vara alternativt skyddsbehövande på grund av risk för dödsstraff eller
kroppsstraff eller att ha särskilt ömmande omständigheter knutna till individens hälsa. Invandring
kan också vara på grund av arbetssökande, anhöriginvandring, återvändande emigranter och
adoptering. Termen avser huvudsakligen personer med permanent uppehållstillstånd och som
har, eller kan få medborgarskap.
Det är oklart om termen omfattar illegala invandrare d.v.s. personer som vistas i landet
permanent utan uppehållstillstånd och personer med hinder för verkställighet för utvisning.
Generellt gäller inte termen för asylsökande som väntar på beslut eller personer med tillfälliga
uppehållstillstånd t.ex. gästarbetare, internationella studenter och EU-migranter. En nyanländ
är en invandrare, vanligtvis en flykting, som har fått uppehållstillstånd och är därför inte längre
en asylsökande samt har rätt till uppstartande aktiviteter.

Länkar som hänvisar till migranters juridiska status:
•

Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se

•

Migrationsverket – Migration till Sverige – Olika skäl för uppehållstillstånd: https://www.
migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Migration-till-Sverige/Olika-skal-for-uppehallstillstand.html

(eng.) https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Migration-to-Sweden/Differentreasons-for-seeking-a-residence-permit.html
•

Informationsveriges webbplats: https://www.informationsverige.se/

•

Information om integreringen i Sverige: https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fattuppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-komma-till-sverige/integration-i-sverige/

•

Information om Sverige – Lagar och regler: https://www.informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/

Medborgarskap
•

Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se

•

Migrationsverket – Information om att bli svensk medborgare: https://www.migrationsverket.se/
Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare.html

(eng.) https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Becoming-a-Swedish-citizen.html
•

Migrationsverket – Hur ansöker man om svenskt medborgarskap: https://www.migrationsverket.
se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-vuxna/Sa-ansoker-du.html

(eng.)https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Becoming-a-Swedish-citizen/Citizenship-foradults/How-to-apply.html
•

Migrationsverket – Skydd och asyl i Sverige: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skyddoch-asyl-i-Sverige.html

(eng.) https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden.html

Id-kort
•

Skatteverket: https://www.skatteverket.se/

•

Skatteverket – Information om hur man ansöker om Id-kort: https://skatteverket.se/privat/
folkbokforing/idkort.4.6f9866931215a607a4f80002591.html

•

Skatteverket – Villkor för att få Id-kort: https://skatteverket.se/privat/folkbokforing/idkort/
villkorforattfaansokaomidkort.4.76a43be412206334b89800021575.html

•

Skatteverket – Svar på vanliga frågor gällande Id-kort: https://www.
skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/idkort/idkort/
mastejagvarasvenskmedborgareforattfaettidkort.5.2ef18e6a125660db8b080004100.html

Körkort: Hur man förnyar sitt utländska körkort eller ansöker om ett
nytt
•

Transportstyrelsen: https://www.transportstyrelsen.se

•

Transportstyrelsen- Vanliga frågor om utländskt körkort: https://www.transportstyrelsen.se/sv/
vagtrafik/Korkort/har-korkort/utlandska-korkort/utlandska-korkort2/

(eng.) https://www.transportstyrelsen.se/en/road/Driving-licences/frequently-asked-questions-faq-about-foreigndriving-licences/

•

Information om utländskt körkort i Sverige: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/
har-korkort/utlandska-korkort/

Övriga dokument
•

Relevant information och nyheter på Migrationsverkets sociala mediekanaler: https://www.
migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Sociala-medier.html

(eng.) https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Social-media.html
•

Information om svenska samhället: https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/

2. HÄLSOVÅRD OCH SOCIALTJÄNST
I Sverige har personer med uppehållstillstånd samma rätt till vård som svenska medborgare
medan asylsökande, irreguljära migranter och papperslösa har rätt till akutvård och mödravård.
Enligt svensk lag måste landsting och kommuner erbjuda hälsovård till alla invånare inom
regionen. Utöver de svenska medborgarna så har de med uppehållstillstånd också tillgång till
hälsovården. Personer som har sökt asyl har till viss del tillgång till den svenska hälsovården
och sedan juli 2013 gäller samma regler även för personer som håller sig gömda i Sverige och
papperslösa.
Alla barn har rätt till sjukvård oavsett medborgarskap. Asylsökande är erbjudna en gratis
hälsoundersökning vid ankomst i Sverige och illegala invandrare samt odokumenterade
personer kommer erbjudas samma sak när de söker vård. Personer som uppehåller sig i Sverige
utan uppehållstillstånd har även rätt till akutvård, tandvård, mödravård, barnmorskevård,
preventivmedels- och abortrådgivning och infektionssjukvård.
Asylsökande och odokumenterade barn under 18 år har rätt till sjukvård och tandvård med
samma förutsättningar som andra barn i landstingets region. Asylsökande som inte förstår
svenska har även rätt till en tolk under läkarbesök. Denna tjänst är gratis. I många landsting
erbjuds hälsovård i flera olika språk, information om detta hittar man på landstingets websida
och ibland på vårdcentralens egna websida.

Tillgång till hälsovård:
•

På denna sida hittar du mer information om hälso- och tandvård: https://www.informationsverige.
se/sv/mer-om-sverige/vard-och-halsa/

•

Migrationsverket – Hälso- och sjukvård för asylsökande: https://www.migrationsverket.se/
Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Medan-du-vantar/Halso--och-sjukvard.html

Hälsovårdens uppbyggnad och hur den fungerar
•

Information – Att vårda sin hälsa i Sverige: https://www.informationsverige.se/globalassets/dokument/
boken-om-sverige/omsverige_kap7_v7_se.pdf

•

Hälsovård för asylsökande eller personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige: https://
www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/vard-om-du-kommer-fran-ett-annat-land/vard-om-du-ar-asylsokandeeller-saknar-tillstand-for-att-vistas-i-sverige/

•

Information om vård av utländska patienter och utlandssvenskar: https://www.vardgivarguiden.
se/avtaluppdrag/vardavtal/lagreglerade/patienter-fran-utlandetutlandssvenskar/

Hälsovård för barn och gravida kvinnor
•

Information om att vara förälder i Sverige: https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/attvara-foralder/

•

Information om olika ställen att vända sig till när det kommer till barnets hälsa i Sverige:
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/att-vara-foralder/barnets-halsa/

Socialtjänst
•

Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och för mer information kan du
besöka Försäkringskassans websida: www.forsakringskassan.se

3. ARBETSPLATS OCH ARBETSMARKNAD
Om du vill arbeta i Sverige och kommer från ett land som inte är del av EU/EES eller Schweiz,
måste du ha arbets- och uppehållstillstånd. För att starta eget företag eller bli delägare i ett
företag behöver du uppehållstillstånd. Om du har haft uppehållstillstånd i minst fem år i ett
EU- land men inte är EU-medborgare kan ansöka om att få ställning som varaktigt bosatt i det
landet.
Varaktigt bosatta har vissa rättigheter som liknar de som EU-medborgare har. Om du avser att
bosätta dig i Sverige, måste du registrera det hos Skatteverket. Denna registrering kallas för
folkbokföring.

Arbetsmarknadens uppbyggnad
•

A guide för att arbeta eller driva företag i Sverige: https://workinginsweden.se/

•

Arbetsförmedlingen – Information för dig som vill arbeta i Sverige: https://arbetsformedlingen.se/
other-languages/english-engelska/do-you-want-to-work-in-sweden

Migranter i reguljära och irreguljära situationer och deras rättigheter
som arbetstagare
•

Du har både rättigheter och skyldigheter på din arbetsplats och mot din arbetsgivare. Frågor
om vad som gäller för dig som arbetstagare och för din arbetsgivare kallas arbetsrätt: https://
arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/arbeta-i-sverige/rattigheter-och-skyldigheter

(eng.) https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/arbeta-i-sverige/rattigheter-ochskyldigheter

Requirements to access the labour market
•

Migrationsverket – Så ansöker du om arbetstillstånd: https://www.migrationsverket.se/
Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Anstalld/Sa-ansoker-du.html

(eng.) https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden/Employed/How-to-apply.html

Offentliga och privata resurser för att hitta ett jobb
•

Arbetsförmedlingen - Platsbanken: https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Platsbanken/

•

Jobseeker – Alla webbplatser samlade på ett ställe!: http://www.jobb.tips/

•

Metrojobb - Jobbwebbplats: https://www.metrojobb.se/

•

CareerBuilder - Jobbwebbplats: https://www.careerbuilder.se/

•

Indeed - Jobbwebbplats: https://se.indeed.com/

•

Jobbsafari - Jobbwebbplats: https://www.jobbsafari.se/

•

Webbplats med länkar till andra jobbwebbplatser: http://www.internetstart.se/jobb.asp

Other documents
•

Arbetsförmedlingen - Yrkeskompassen innehåller fakta och information gällande
utbildningskrav för många yrken: https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/
framtidsutsikter/yrkeskompassen/#/

•

Arbetsförmedlingen – Självskattning av dina yrkeskunskaper: https://arbetsformedlingen.se/forarbetssokande/yrken-och-studier/sjalvskattning

•

Arbetsförmedlingen - Hitta ett yrke : https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-ochstudier/hitta-yrken/

•

Information om svenska skattesystemet på Skatteverkets webbplats: https://www.skatteverket.se/

4. UTBILDNINGSMÖJLIGHETER
Svenska utbildningsväsendet kortfattat:
Ditt barn kan gå i förskola från den dagen barnet fyller 1 år. Lek är en viktig del i förskolan.
Hösten 2018 stiftades det en lag som gör det obligatoriskt för barn från 6 år att börja i
förskoleklass.
Förskoleklass är en egen skolform som innehåller mycket kreativt arbete och lek, förskoleklassen
är gratis. Denna skolform är obligatorisk. Alla barn går i grundskolan från ungefär 7-års ålder.
Grundskolan är obligatorisk och är 9 årskurser.
De flesta ungdomar går därefter 3-årigt gymnasium. Nyanlända som har permanent
uppehållstillstånd har rätt att börja gymnasiet innan vårterminens slut, det år de fyller 20 år.
För asylsökande är gränsen det år de fyller 18. Men det finns särskilda krav på godkända betyg
från tidigare utbildning. Gymnasieskolan förbereder eleverna till vidare studier på högskola
eller universitet eller för arbetslivet utan vidare studier.

Hur man validerar utländska betyg/intyg
•

Universitets- och högskolerådet: https://www.uhr.se/

•

För en komplett lista av reglerade yrken och vilken myndighet som ansvarar för utgivande av
licens, legitimation eller auktorisering, vänligen besök: https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandskutbildning/information-innan-ansokan/Arbeta-i-Sverige/Reglerade-yrken/

•

Bedömning av utländsk utbildning: https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/

Pedagogisk verksamhet för barn
•

Information om den svenska barnomsorgen: https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fattuppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-bilda-familj-och-leva-med-barn/barnomsorg/

•

Information om den svenska grundskolan: https://www.informationsverige.se/sv/jag-har-fattuppehallstillstand/samhallsorientering/boken-om-sverige/att-bilda-familj-och-leva-med-barn/grundskola/

Utbildning för vuxna
•

Information om olika vuxenutbildningar: http://www.utbildningsinfo.se/utbildning-for-vuxna/
yrkeshogskola-komvux-folkhogskola-eller-hogskola-universitet

•

Information om studier i Sverige: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-i-Sverige.html

(eng.) https://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Studying-in-Sweden.html
•

Vuxenutbildning - För unga vuxna: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/
vuxenutbildning

•

Lär dig svenska – en gratis onlinekurs: https://learningswedish.se/courses/1

•

Flera olika verktyg och hjälpmedel för att lära sig svenska: https://www.informationsverige.se/sv/
mer-om-sverige/lara-svenska/

Undervisning för studenter med särskilda behov
•

Gymnasiesärskolan - För ungdomar i åldrarna 16-20 som har intellektuell
funktionsnedsättning: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/gymnasiesarskolan

Yrkesinriktad utbildning
•

Information om Yrkeshögskolan: https://utbildningsguiden.skolverket.se/languages/svenska/
vuxenutbildning#h-Yrkeshogskola

5. EKONOMISKT STÖD, ÖVRIG SERVICE OCH BOENDE
Olika myndigheters ansvar i migrationsprocessen.
Migrationsverket är inte enbart en länk i migrationskedjan utan har även ansvar att hålla ihop
kedjan.
Myndigheter som är berörda av migrationsprocesser:
•
•
•
•

•
•
•
•

Svenska ambassader och konsulat utomlands som tar emot visumansökningar samt arbetsoch uppehållstillstånd.
Polisen som har ansvar för gränskontroller och för individer som inte vill lämna landet
självmant.
Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen till vilka Migrationsverkets beslut kan
överklagas.
Länsstyrelserna ansvarar för att det finns förberedelser och kapacitet hos kommunerna
att ta emot nyanlända. Länsstyrelsen ska även koordinera arbetet med att ge asylsökande
meningsfulla aktiviteter i ett tidigt skede under väntetiden.
Kommunerna, tar emot asylsökande som har fått uppehållstillstånd och har ansvar för att
ta emot både asylsökande ensamkommande barn och barn som har fått uppehållstillstånd.
Landstinget har ansvar för asylsökares hälsa.
Icke-statliga organisationer och hjälporganisationer kan bland annat erbjuda stöd för
asylsökande.
Barnombudsmannen, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, kommunerna och landstingen
samarbetar vid mottagandet av ensamkommande barn.

Allmänt socialt stöd: beskrivning av systemet och kriterierna för att få
tillgång till hjälp
•

Stöd och ersättning som Arbetsförmedlingen kan erbjuda: https://arbetsformedlingen.se/forarbetssokande/stod-och-ersattning

(eng.)https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/stod-och-ersattning

Stöd för att få tillgång till eller hyra boende för personer med risk för
social exkludering
•

Information om olika boendeformer: https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/boende/
olika-satt-att-bo/

•

Hitta en bostad - Här är information om hur du kan göra: https://www.informationsverige.se/sv/
mer-om-sverige/boende/sa-hittar-du-boende/

•

Boende under asyltiden: https://www.informationsverige.se/sv/jag-ar-asylsokande/boende-underasyltiden/

•

Information om boende för barn utan föräldrar: https://www.informationsverige.se/sv/jag-harkommit-utan-mina-foraldrar/boende/

•

Frågor och svar om boendet för nyanlända: https://skl.se/integrationsocialomsorg/
asylochflyktingmottagandeintegration/boendebosattning/fragorochsvaromboendefornyanlanda.12281.html

Allmänna jourer
•

Kristianstad kvinnojour: https://www.kvinnojour.net/

•

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: https://www.roks.se/

Övriga hjälporganisationer (Caritas, Röda korset, övriga icke-statliga
organisationer, etc.):
•

Information om vilken hjälp Svenska kyrkan kan ge asylsökande: https://www.svenskakyrkan.se/
migration/vill-du-hjalpa-till

•

Kristianstad kommun erbjuder bland annat föräldragrupper och rådgivning riktat till
personer som är nya i Sverige: https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/invandring-ochintegration/vilket-stod-kan-man-fa/

6. INFORMATION TILL OFFER FÖR KRÄNKNING OCH
DISKRIMINERING
Experimentella studier har visat sig effektiva i att påvisa diskrimineringens existens. Vi vet med
all säkert att diskriminering förhindrar många människor att få ett meningsfullt arbete och bra
lön, som de skulle ha fått annars.
Åtminstone har omfattande diskriminering påvisats i den svenska bostadsmarknaden. Vid en
studie skickades intresseanmälan till en utannonserad hyreslägenhet med tre fiktiva personer:
Maria Andersson, Erik Johansson och Mohammed Rashid. Medan Maria fick vidare kontakt
eller besked att komma på visning i 53 procent av fallen och Erik i 41 procent, fick Mohammed
endast det i 18% av fallen.
Resultaten från studierna visar effektivt att diskriminering existerar men är svåra att tyda.
Exempelvis hur stor del av skillnaden i arbetslöshet mellan svenskfödda och utlandsfödda är
på grund av diskriminering eller av andra faktorer.

Kränkning/våld mot kvinnor
•

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon: https://kvinnofridslinjen.se/sv/

•

Kristianstad kvinnojour: https://www.kvinnojour.net/

•

Tjejguiden - här kan du läsa om ätstörningar, stress, misshandel, berusning, trakasserier,
relationer och mycket mer: https://tjejjouren.se/tjejguiden

•

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: https://www.roks.se/

•

En ideell förening som arbetar mot våld och förtryck mot kvinnor med utländsk bakgrund.
Föreningen erbjuder hjälp på många språk med bl.a information, stödtelefon och skyddat
boende: http://www.femcenter.se/

Kränkning/våld mot barn
•

Information om barns rättigheter: https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/rattigheteroch-skyldigheter/barnets-rattigheter/

•

Kristianstad kommun - Stöd till barn och ungdom: https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/
familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-ungdom/

Rasism och diskriminering
•

Hos Brottsofferjouren kan du få hjälp med praktiska saker såväl som stödtelefon.
Brottsofferjouren fungerar som en hjälp- och stödorganisation: https://www.brottsofferjouren.se/
fakta-om-brottsoffer/sarskilt-sarbara/hatbrott/

•

Frågor om diskriminering: https://www.do.se/om-do/vanliga-fragor/fragor-om-diskriminering/

Övriga dokument
•

Information om vart du ska vända dig om du är utsatt för våld: https://www.informationsverige.se/
sv/mer-om-sverige/rattigheter-och-skyldigheter/utsatt-for-vald/

•

Mansjouren: https://www.mansjouren.se/

•

Brottsofferjouren i nordöstra Skåne - Deras uppgift är att ge hjälp och stöd till brottsoffer och
vittnen boende i Kristianstads, Bromöllas och Östra Göinges kommun: https://noskane.boj.se/

•

Psykisk ohälsa hos flyktingar: http://www.migrationsinfo.se/psykisk-ohalsa/

7. ÖVRIG RELEVANT INFORMATION
Offentliga resurser gällande social integration av migranter
•

Urbana Hembygdsgården är en mötesplats på Näsby. Vi arrangerar integrationsfrämjande
aktiviteter för alla närboende och är grundat på ledorden ideellt, integration, kunskap och
engagemang: https://www.facebook.com/urbanahembygdsgarden/

Icke-statliga organisationer som arbetar med social integration av
migranter
•

Kompis Sverige är en organisation som är baserad på jämlika möten och ömsesidigt utbyte
av kunskap och erfarenheter: https://kompissverige.nu/om-kompis-sverige/

Särskilda program/projekt om social integration av migranter
•

En mötesplats för nya och gamla svenskar: https://www.facebook.com/antligentisdag

•

Yrkes-SFI i Skåne - en snabbare väg till arbetsmarknaden och det svenska språket: https://
yrkessfiskane.se/

•

SFI – Svenska för invandrare hos Folkuniversitetet: https://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Svenskafor-invandrare-sfi/sfi-skolan-kristianstad/

•

Röda Korset i Kristianstad – Språkcafé för migranter: https://kommun.redcross.se/kristianstad/

•

Aktivitetshuset i Kristianstad – har språkgrupper varje vecka: http://kfgf.eu/aktivitetshuset/
aktiviteter/för-alla.html

•

Kulturkompis - Träffa vänner genom kultur - ger nyanlända och asylsökande möjlighet att gå
på kulturaktiviteter tillsammans med etablerade svenskar: https://www.kulturkompis.nu/platser/
skane

BILAGA FÖR TRÄDGÅRDSSKÖTAREN
Organisationer gällande gemensamhetsträdgårdar
•

Projekt Trädgården ditt hem: http://leadergastrikebygdenllu.se/tradgarden-ditt-hem

•

Odla i Lund – Brunnshög: https://www.facebook.com/Odlailund/

•

Hälsoträdgården i Kristianstad: https://www.facebook.com/halsotradgarden

•

Hälsoträdgårdens vänner - vänförening: http://www.halsotradgard.se/

•

Röda Korset - Projekt Odla svenska: https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/halsa-och-vard/motesplatseroch-social-gemenskap/har-odlas-tomater-och-svenska/

Möjliga finansieringsvägar
•

En lista på några stiftelser och fonder som beviljar understöd för olika projekt med koppling
till asyl samt introduktion och integration av nyanlända: http://www.temaasyl.se/Templates/
IntroPage.aspx?id=2285

•

Finansieringsmöjligheter: http://www.leadersydostraskane.se/driva-projekt/andrafinansieringsmojligheter/

•

Bidrag som ideella föreningar kan söka: https://svenskbidragsformedling.se/soka-bidrag-till-forening/

•

Bidrag till verksamheter som bidrar till aktiviteter inom konst och kultur: https://www.kulturradet.
se/sok-bidrag/andra-vagar-till-finansiering/

•

Europeiska socialfonden: https://www.esf.se/Vara-fonder/Socialfonden1/Ansoka/Vanliga-fragor/

Partners

n

projects
Technical University
of Munich
(Tyskland)
www.tum.de

anstiftung
(Tyskland)
www.anstiftung.de

On Projects Advising SL
(Spanien)
www.onprojects.es

Asociación Cantabria Acoge
(Spanien)
www.cantabriaacoge.com

Folkuniversitetet
(Sverige)
www.folkuniversitetet.se

Social Farms & Gardens
(Storbrittanien)
www.farmgarden.org.uk

Gartenpolylog
(Österrike)
www.gartenpolylog.org

/UGAIN.EU

Social Media
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Projektets hemsida

Medfinansierat av
EU-programmet
Erasmus+

www.ugain.online

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen.
För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan
komma att användas.
UGAIN: Urban GArdens for the social INtegration of migrants
Projektnummer: 2017-1-DE02-KA204-004151

