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Diversity 
is 

Strength

Support Group Network, SGN, 
är en ideell icke-statlig 
organisation som initierats av 
flyktingar och samarbetar med 
lokala samhällen. 
Vi utformar och genomför 
initiativ som bidrar till bättre 
integrations- och 
inkluderingsprogram.



SGN 
Historia

VAD ÄR SGN?

Support Group Network, 
SGN, är en ideell 
icke-statlig organisation 
som initierats av flyktingar 
och samarbetar med 
lokala samhällen.

Vi utformar och 
implementerar initiativ 
som bidrar till bättre 
integrations- och 
inkluderingsprogram 
genom att erbjuda 
behovsbaserade, 
meningsfulla projekt 
baserade på 
empowerment, 
självorganisation och 
strategiskt samarbete.

Uppmuntra flyktingarnas 
egna initiativ och stödja 

dem på alla områden: 
(social, kulturell, 
pedagogisk, hälso- och 
psykologisk vård) och samla 
förespråkande för sina fall 
på alla nivåer. 
Organisationen är 
demokratisk och 
oberoende av politiska, 
nationella och religiösa 
partier. Organisationen 
använder medel som 
arbetar i linje med 
europeiska och 
internationella regler för att 
främja organisationens 
mål. Våra värderingar är 
ansvarsskyldighet, 
ambition, samarbete, 
kreativitet och integritet.



Working Together 
for a Better 

Future

Flyktingar, asylsökande, 
nyanlända, migranter, 
lokala samhällen, 
föreningar, icke-statliga 
organisationer, kommuner, 
statliga institutioner och 
internationella 
organisationer.

UPPDRAG: 

Stärka och uppmuntra 
flyktingar och invandrare 
egna initiativ och stödja 
dem inom alla områden: 
(social, kulturell, utbildning, 
sport, hälsa och 
psykologisk vård).

Gör flyktingar till aktörer 
och intressenter för sina 
egna frågor.

Samla förespråkande för 
asylsökande, flyktingar och 
invandrarsärenden på alla 
nivåer.

Underlätta akademisk 
inkludering av flyktingar 
som vill slutföra sina höga 
studier; kandidatexamen, 
magisterexamen eller 
doktorsexamen.

Främja förståelsen av 
samhällets normer för att 
skapa en bättre integration 
och inkludering av barn, 
ungdomar, vuxna och 
familjer och ge dem 
verktygen för att bli aktiva 
medlemmar i samhället, 
med huvudfokus på: 
mångfald, jämställdhet, 
kvinnor och ungdomar och 
barn skydd av rättigheter.

SGN vill fungera som ett 
paraply som samlar 
föreningar och individers 
insatser för att öka 
inkluderingen av 
asylsökande, flyktingar 
genom behovsbaserade 
aktiviteter och projekt som 
utmanar och förändrar den 
traditionella 
flyktingmottagningen och 
uppfattningen.

SGN uppmuntrar det 
interkulturella mottagandet 
av flyktingar som 
respekterar mänsklig 
värdighet.

MÅLGRUPP:

Öka flyktingarnas 
anställbarhet och stödja 
dem att starta eget företag.

stödja akademikerna för att 
validera sina certifikat för 
att bidra med sin 
erfarenhet till sina nya 
samhällen.

VISION

Målgrupp

Vision

Uppdrag



Projek t  under  2021

ÖDE
St arka Kvinnors Nät verk  Göt eborg

St arka Kvinnors Nät verk  Vänersborg
Vänersborgs Int erkult urellt  Cent rum
Trollhät t ans Int erkult urella Cent er

St ärkande Asyl
Alla Under  Sam m a Sol

Barn och Ungdom shuset
m oveurope!
Refuge-Ed

+



ÖDE

ÖDE
Projektet ÖDE syftar till att 

förbättra 
nyanländas/utrikesföddas 
förutsättningar till ökad 
egenförsörjning och minska 
utanförskapet genom att 
vägleda och handleda 
deltagarna. Projektet baseras 
på erfarenheter som Support 
Group Network har fått 
genom framför allt två 
pilotprojekt som genomförts 
under 2019, men också på 
det behov av stöd som 
målgruppen förmedlat att de 
har för att kunna etablera sig 
på arbetsmarknaden eller 
starta/driva 
företagande.Projektet utgår 
från den unika relation till, 
och erfarenhet av, 

We  design and implement 
initiatives that contribute to 

better integration and 
inclusion programs.

målgruppen som Support 
Group Network har, samt 
den breda samverkan mellan 
nyckelaktörer som arbetar 
för att minska utanförskapet 
genom 
kompetensförsörjning och 
företagande som Support 
Group Network utvecklat 
inom ramen för två 
pilotprojekt under 2019. Där 
under pilotprojekten har vi 
på Support Group Network 
konstaterat att för att öka 
målgruppens väg till 
egenförsörjning behövs 
handledning, kulturell 
förståelse och någon som 
agerar intermediär i relation 
till tre vägar mot 
egenförsörjning: utbildning, 
anställning eller företagande.
Dock Corona-pandemin som 
blev en överraskning för alla 
aktörer som arbetar med

kompetensförsörjning och 
utveckling, inklusive oss, 
lyckades vi att hitta nya sätt 
att informera och nå våra 
deltagare. I huvudsak har vi 
under perioden utfört 
följande:

1. Rådgivning Hot l ine på 
olika språk
*  För rådgivning till 
företagare
*  För rådgivning till blivande 
företagare
*  För rådgivning till 
arbetsökande
*  För rådgivning till 
invånare/anställda



2. Inform at ions f i lm er
Kortfilmer i flera språk med 
svensk text för att informera 
om jobbsökning, starta eget 
och
beskrivning av hur man 
startar en verksamhet som 
är beroende av godkännande 
från
miljöavdelning i kommunen.
3. Mini m ässor

Tillsammans med 
studieförbundet 
Trollhättan och Uddevalla 
arbetsmarknadsenhete 
arrangerade vitvå 
minimässor ryktat mot 
restaurang och flytt & 
städbranscher där bjud vi in 
flera nyanlända 
arbetssökande för att träffa 
olycka företag. Vi har 
pågående diskussioner med 
flera arbetsgivare som har 
intresse att bli en del av våra 
minimässor samt anställa 

målgruppen.
4. St ar t a eget  workshops i 
Yesbox

Support Group 
Networksär nu är den ända 
aktör som har möjlighet att  

At t  kom m a in på 
arbet s-

m arknaden, 
st ar t a eget  eller  

h it t a en 
ut bildning är  en 

process
erbjuda rådgivning på 5 
olika språk i Fyrbodal och 
Yesbox Göteborg samt har 
vi erbjudit digitala starta 
eget workshops på andra 
språk som har varit mycket 
uppskattat av målgruppen.
5. Drop-in rådgivning

En stor ökning och 
efterfrågan för individuell 
rådgivning för 
entreprenörskap och 
arbetssökning har skett 
under perioden som ledde 
till flera bokningar och 
förlängde drop-in 
rådgivnings tider på 
måndagar, onsdagar och 
fredagar.

6.Job sökning insat ser

Tillsammans med olycka 
arbetsmarknadsenheter på 
olycka kommuner och 
Studieförbundet erbjud vi 
jobbsöknings workshops och 
studieväglednings workshops 
bada på plats och digitalt.

1. Jobbspår  DUA projek t

Tillsammans med DUA 
projektet i Vänersborg och 
Trollhättan utvecklas en 
jobbspår för nyanlända där 
SGN erbjudar och 
kompleterar till processen 
med att erbjuda en praktik 
plats för att utveckla 
deltagarens kompetenser 
och komma närmare till 
arbetsmarknaden
2. Högskolan Väst

2020 drev HV ett projekt 
som var rycktat mot att 
attrahera nyanlända till 
högre utbildning, nu har 
projektet avslutat och vill HV 
samverka och att SGN 
försätta med konceptet och 
utföra samma uppdrag.



Vägen till 
en Bättre 
Framtid

3. Åm ål Kom m un

SGN har två nya insatser i 
Åmål.

A. Tillsammans med 
näringslivskontor har stöttat 
nyanlända företagare i Åmål 
och förbättra företags 
klimatet i Åmål.

B. Tillsammans med 
arbetsmarknadens projekt 
(IN ÅMÅL) har vi stärkt 
tredjelandsmedborgare 
20?64 år, med permanent 
eller tillfälligt 
uppehållstillstånd, boende i 
Åmåls kommun, mot egen 
försörjning. Samverkan 
syftar även till att möta 
rekryteringsbehovet hos 
arbetsgivare i Åmåls 
kommun på både kort och 
lång sikt samt stärka och 
utveckla föreningslivet i 
kommunen.

4. ALL IN projek t  i  Dalsland

Tillsammans med ALL IN 
projekt i Dalsland erbjuder 
SGN tre halvdagars starta 
eget workshops till ALL IN 
deltagare i Dalsland.

5. Kraf t st aden AB

Tiollsamans med 
Kraftstaden AB fick vi 
bemanna innovatums 
byggnad 73 reception, 
bemanningen består av en 
receptionist och två praktik 
platser. Det innebär att vi 
har anställt en 100% tjänst 
för att bemanna 
receptionen och hade nu 
möjlighet att få två 
praktikanter varje tredje 
månad som praktisera och 
träna till att bli 
recpetionister.



Together
for a

divergent
job market

6. Banker  och Alm i 
föret agspar t ner

Banken och Almi 
företagspartner är oftast den 
första kontakt för en 
entreprenör och nu har vi en 
bra samverkan med 
Swedbank och 
Handelsbanken som hänvisar 
till ÖDE projektet först för att 
få starta eget information och 
få stöd på olika bank 
relaterade ansökningar.

7. Vent ure Cup

Tillsammans med Venture 
Cup, Almi företagspartner 
och Swedbank, utförde vi i 
okt en starta eget (bäst idé) 
tävling i Fyrbodal ryktat mot 
utrikesfödda entreprenörer.

8. Ny föret agarcent rum

Tillsammans med Ny 
företagarcentrum väst 
kommer vi erbjuda starta 
eget rådgivning, starta eget 
kurser och starta eget 
informationsträffar till 
målgruppen som kommer i 
kontakt med 
nyföretagarcentrum.

Under perioden har vi 
tillsammans med våra 
samarbetspartners och 
berörda kommuner 
planerat och genomfört 
olika digitala workshops, 
individuella rådgivning och 
aktiviteter med anpassning 
till hälsomyndighets 
restriktioner.



Starka
Kvinnor
Nätverk
Göteborg

Projek t et s syf t e 

Att ge deltagarna teoretisk insikt och praktiska kunskap om 
nätverkande, och öka förståelsen för vikten av nätverkande 
och hur man bygger sitt nätverk.

Det gör vi genom att utbyta kunskaper och information om 
specifike frågor och att lära från varandras erfarenhet.

Utifrån de deltagande kvinnornas behov och önskemål 
genomfördes flera kurser och aktiviteter, såsom:

- Mat lagningskurs: Vilket inkluderar en grupp av 
kvinnor som har en önskan att arbeta inom 
matlagningsområdet.

- Sykurs: I samarbete med studiefrämjandet ska vi 
starta upp en sykurs för deltagarna som vill lära sig 
sömnad.

- Danskurs: I samarbete med studiefrämjandet 
genomförts danskurs för att lära känna folkdansen 
från olika kulturer.

- Revit  kurs för  ingenjörer : Vi startade upp ett 
efterfrågande användbart program för ingenjörer.
Syftet med detta är att hjälpa dem närma sig till 
arbetsmarknaden och skaffa sig nya kompetens.



Trollhättan
Interkulturella 

Center
Syf t e och m ål m ed IKC 
THN:

Interkulturellt centrum 
skapades för att minska 
och motverka 
segregationen samt ökad  
social inkludering genom 
att starta upp och driva 
behovspasserade 
aktiviteter för  målgruppen 
och ökad delaktigheten för 
kulturell förståelse.  Ett av 
syften är att öka 
erfarenhetsutbyte för 
effektivare samverkan med 
andra aktörer som  har 
liknande uppdrag som SGN 
för att fler utrikesfödda ska 
komma in i det svenska  
samhället. Målet med 
projektet är att 
målgruppen kommer 
närmare 
arbetsmarknaden,  
förbättra sitt svenska 
språk, vara mer social aktiv, 
öka sitt nätverk och få 
information om det  
svenska samhället samt 
främja ett inkluderande 

och varierat kulturliv som 
speglar samhällets 
mångfald.

Genom förande

Metod och genomförande:

 Genom att skapa 
aktiviteter som gynnar 
målgruppens vardag, 
genom föreläsningar (i  
samverkan med andra) 
genom utbildningar och 
genom att samtala med 
målgruppen.

Aktiviteter under 2021:

- Läxhjälp kurs för 
grundskola elever

- Civilförsvar kurs
- Mor och Dotter:

Vi ordnade en 
aktivitet för  
mammor och döttrar 
där de får en 
möjlighet att umgås 
med varandra 
utanför  hemmet och 
diskutera om 
samhällsfrågor 
såsom jämställdhet 
och hälsa



THN 
IKC

- Dans och Gymnastic 
kurs

- Ett studiebesök fån 
Folkhögskola i Vara 
där presenterade vi 
vår verksamhet och 
hur vi jobbar med 
vår målgruppen och 
hur vi jobbar  med 
inkludering.

- En vecka fri från våld
- Evenemanget 

mänskliga 
rättigheters dagen 
(MR-DAGEN)

- Mångfaldsdagarna 
eventet på HV

- Internationella 
barndagen.

- Caféet invigning.

Sam m anfat t ande 
bedöm ning 2021

Sedan vi etablerade oss i 
Trollhättan så har vi haft 
det kämpigt både när det 
kommer till  lokaler och att 
etablera nya kontakter och 
nå ut till målgruppen. Tack 
vore samverkan med  
andra aktörer så har vi 
lyckts att nå ut till en viss 
del av målgruppen. En 
orsak av detta är att  vi 
levde med rådande 
Pandemi som gör att man 
inte kan träffas som i det 
normala livet. 
Sammanfattningsvis så har 
det gott bra trots 

Pandemin och den korta 
perioden som IKC  
Trollhättan har funnits.

Vi har haft en del 
volontär/praktikmöten och 
träffat en del personer av 
målgruppen och fick flera 
volontärer/praktikanter att 
jobba med oss 

Med hänvisning till 
ovanstående orsaker så 
har vi nått ut ca 25 
personer på samtliga  
aktiviteter som vi har haft 
på egenhand. Ca 50 
deltagare på gemensamma 
aktiviteter som vi  har haft 
tillsammans med 
samverkanspartners i 
hösten. 

Verksamheten har medfört att målgruppen kunde 
förbättra sitt svenska språk, få kunskap  om hur man ska 
agera om krisen kommer genom att vi erbjöd 
civilförsvarutbildning/kurs. Verksamheten har även 
medfört att målgruppen har fått möjlighet att utöka sitt 
sociala  nätverk och få kunskap om samhället. I och med 
att vi även erbjöd praktikplatser så har  några av 
målgruppen faktiskt tagit ett steg närmare till 
arbetsmarknaden samt ökat deras  självförtroende.



Starka 
Kvinnors
Nätverk Projektets mål

Vi ville förhindra att särskilt kvinnor isolerades och 
passiverades under asylperioden.Genom en ansträngning 
enbart fokuserad på kvinnor ville vi ge kvinnor kunskap och 
självförtroende.Målet var att skapa en känsla av trygghet och 
en grund för kvinnor att utnyttja möjligheterna i det svenska 
samhället.

Sam m anfat t n ing av ak t ivit et er  under  2020 i Vänersborg

Projektet omfattar fyra möten i månaden, en gång i veckan

Träffarna har bestått av olika aktiviteter , workshops , 
föreläsningar och informationsträffar , baserat på deltagarnas 
egna intressen och behov . Vanligtvis består projektet även av 
studiebesök men på grund av rådande situation kring Covid - 
19 har detta ej varit möjligt . Då projektet är uppdelat i teman 
såsom ; språk , kultur , samhällsorientering , rättigheter och 
jämställdhet samt hälsa , så har träffarna inkluderat något av 
dessa teman . Under projektets gång har vi haft kontakt med 
andra organisationer , föreningar , aktörer , myndigheter och 
kommuner och samarbetat med dessa.

Sam m anfat t n ing av ak t ivit et er  under  2020 på Rest ad Gård

Together we 
become 
stronger

- En serie med titeln ? ett 

bättre liv med barn?

- Föreläsningar om 

vaccination.

- Studiebesök till 

Vänersborgs ungdomsgrupp 

mot våld.

- Fairtrade 

ambassadörsutbildning

- Svenska kurser för olika 

grupper

- Grundläggande datakurser

- Hantverk workshops.

- Föreläsningar om globala 

målen, agenda 2030 och våld 

i nära relationer.

- Deltog i Orange Day och 

kultur veckan



Stärkande
Asyl

Den 2021/07/01 startades det nya projektet stärkande asyl på 
Restad gård i Vänersborg

Vi har påbörjat projektet som heter Stärkande Asyl. Syftet är att 
genom stöttning och vägledning, psykosocialt stöd, bidra med 
verktyg och kunskaper om svenska samhället, samt informera 
och ge kunskap inom arbetsmarknaden och digitalisering som 
kan leda till att de asylsökande upplever en känsla av ökade 
erfarenheter, självförtroende, egenmakt och 
självbestämmande. Vi ger även möjlighet att träna på det 
svenska språket. Detta kan i sin tur leda till en större känsla av 
delaktighet i samhället. Syftet är också att motverka den 
passivitet som ofta förekommer på asylboenden. I samband 
med detta så har vi behovsbaserade aktiviteter fem dagar i 
veckan sju timmar varje dag.

På Barn och Ungdomshuset det är första Barn och 
ungdomshuset för asylsökande i Sverige och har vi fokuserat 
på psykologiskt stöd och träna svenska till asylsökande som 
bor på Restad Gård genom olika aktiviteter.



Alla
Under

Sam m a
SolProjek t s beskr ivning 

All Under The Same Sun är en barndansgrupp startad av 
Support Group Network. Det finns många barn och ungdomar 
från olika bakgrunder och kulturer som träffas och dansar. 
Projektet startade 2014 i asylboendet Restad Gård i 
Vänersborg av Support Group Network dansledare Olga Gnida 
och projektet är öppet för alla barn och ungdomar.

Sam m anfat t n ing av ak t ivit et er  under  2020 

Olga Gnida som är danslärare för Alla under samma sol hade 
träningar 5 dagar i veckan för Asylsökande, nyanlända och 
svensk födda. Åldrarna var alltifrån 3-18 år. Barnen får 
möjlighet att välja själva vad dom vill inrikta sig mest på inom 
dans/gymnastik/akrobatik. Barnen är indelade i små grupper 
och har ett eget namn för varsin grupp.

Dom hade även fokus på att sy egna kostymer till olika danser 
och shower. Dom uppträdde i olika städer och på olika event. 
Vi tycker att det är viktigt att lyfta upp olika kulturer så vi har 
haft olika dansstilar/musik till våra shower. Detta har varit 
mycket uppskattat från barnen men även dom som har 
kommit för att se våra shower.



Vänersborgs

Int erkult urellt

Cent rum Vi siktar på att utveckla den redan befintliga plattformen 

som gör det möjligt för människor att mötas och skapa 

givande interkulturella aktiviteter tillsammans. Det är om 

att stärka den interkulturella dialogen för att smälta 

gränserna mellan deltagare från olika åldrar, situationer 

och bakgrunder genom kultur, konst, språkcafé, samhälle 

medvetenhetssessioner etc. I den utvecklade versionen av 

detta projekt som vi siktar på att skapa ett starkt 

samarbete med Vänersborgs kommun; ett avtal av 

civil-offentligt partnerskap (på svenska "ett idéburet 

offentligt partnerskap (IOP)?) som gör oss till de första 

migrantledda organisation att delta i ett sådant 

partnerskap med denna kommun. 

Målgrupp är alla i samhället, kommunen, lokala föreningar, 

flyktningar, asylsökande, nyanlända, migranter och lokala 

samhälle.

Syf t et  av kurserna och ak t ivit et erna är  at t  uppnå 

dessa m ål: 

1. Att förbereda Vänersborgs IKC att vara en mötesplats för 

föreningar och individer med olika bakgrund. 

2. Att locka många volontärer att visa sina erfarenheter och 

utveckla insatser för hela samhället. 

3. Att Vänersborgs IKC ökar de interkulturella centras 

positiva inverkan på unga och familjer genom att rikta 

deras energi och idéer mot mål som gynnar både dem och 

samhället självt. 



VBG

IKC
4. Att Vänersborgs IKC ökar interkulturell förståelse och 

samarbete mellan olika grupper i samhället. 

5. Ett viktigt mål är att skapa ett fungerande samarbete 

med olika föreningar i Vänersborg, både etniska och 

kulturella föreningar. 

6. Att driva aktiviteter som gör det lättare för målgruppen 

att känna gemenskap (inne i garderoben) och få rätt 

information om pandemin och kommande vacciner. 

7. Att bidra till folkbildningen i samarbete med 

studieförbund. 

Vänersborgs Interkulturella Centrum hade flyttades till en 

annan lokal i Vänersborgs torget (Kungsgatan 25B) från 

den 1:a Juli 2021 

Lärande ak t ivit et er : I samarbete med Studiefrämjandet 

körde Vänersborgs Interkulturella Centrum olika kursar 

som till exempel: 

För  barn :  huvudräknings kurs, schack kurs och tävling för 

tonåring, hantverk, Påsklovs aktiviteter (Pyssel och olika 

sport aktiviteter), Laboratorieverksamhet som är tre 

dagliga aktiviteter i höstlov. 

För  vuxna: datakunskap kurs för vuxna, ?More than one 
story? I samarbete med Trollhättans Interkulturella 

Centrum hade vi en språk aktivitet där kunde deltagare 

praktisera språket och lära känna varandra via Zoom, 

svenska för föräldralediga,  



Främja

Inter-
kulturalitet Photoshop grundkunskap kurs för alla ålder, svenska 

kurser för vuxna (grammatik, läsförståelse och läxhjälp), 

spanska grundkunskap, pyssel, stickning och virknål, 

matlagning, språkcafét på svenska och engelska.  

För  ungdom ar: ritning och målning , konst aktivitet, 

engelska, matte, spanska grundkunskap, studiehörna till 

de som behöver att studera lugn och ro, spelkultur, 

Photoshop kurs, sminknings kurs.

Spor t  ak t ivit et er  I samarbete med RF SISU och 

Vänersborgs kommun fick en grupp av ungdomar sport 

utbildning där lärde ungdomarna hur kan de leda kurs och 

hjälpa barnen och unga att prova olika sport och lära 

känna föreningsliv som (Gymnastik, fotboll, tinnes, paddel, 

volleyboll, bowling och utomhusaktiviteter). 



Inter-
kulturalitet

Dailog
- Centrets personal vägledde och utvecklade ett team av 

volontärer för att förbereda dem för att hantera barn 

och tonåringar under de planerade aktiviteterna. 

- Centret fortsätter att vara värd för vår egen 

barndansgrupp ?Alla Under samma Sol?. Projektet följer 

de villkor som Folkhälsomyndigheten ställer för möten.
- Starta eget kurer på olika språk digitala och fysisk med drop 

in för de som behöver stöd att skriva CV och personligt brev

- Sim kurser för barn och ungdomar i Mellerud. 

- Fairtrade-ambassadörsutbildning.

- DELMOS-projektet som syfter att utveckla Torpa 

område.

- Civilförsvars kurser.

- Starka Kvinnor Nätverk aktiviteter

- Informationsmöte om NAD-projekt.

- Vänersborgs Interkulturella Centrum hjälpte alla 

föreningar och Vänersborgs kommun på 

marknadsföring och sprida info genom SGN nätverk.

Som m ar lovs ak t ivit et er : Vänersborgs Interkulturella 

Centrum ordnade under sommaren många aktiviteter, för 

barn och unga:

- Tävlingar

- Hantverk

- NO-libration 

med en väldig fin avslutning anpassad till rekommendationer 



Building
bridges
instead
of walls

Hållbarhet svecka: Vi har haft många aktiviteter för att öka 

kunskapen om globala mål, agenda 2030 och hållbar utveckling 

hos målgruppen.

Kult urvecka: Vi deltog i veckan med en stor utställning, 

plockmat dag och en fin uppvisning i teatern.  

Orange Day 25:e novem ber : ?En vecka fri från våld i när 

relationer? 

Vi-projek t : Projektet drivs av VGR och Rädda Barnen och 

syfter till att möta ungdomar i Vänersborg, Trollhättan och i 

Uddevalla i ögonhöjd, alltså på jämställd fot. Genom att vara 

en bro mellan ungdomarna och kommunen, regionen, 

utbildningar och arbetsgivare vill projektet hjälpa 

ungdomarna att hitta verktyg för att komma vidare.

Genom att de unga samhällsutvecklarna är knutna till 

Support Group Network's stors verksamhet har de goda 

förutsättningar för att förmedla kontakt med exempelvis 

ÖDE-projektet (inom SGN) som syftar till ökad 

egenförsörjning, det är nära till handledning i att hitta jobb 

och praktik eller starta eget. Det finns upparbetade 

kontakter med studieförbund, högskola med mera.



moveurope!
SGN tillsammans med våra EU-partners i 8 länder involverade i 
en intensiv forskning om rörlighetsramen i EU länder, Allt 
material har samlats in och strukturerats i en mobilitetsguide 
och verktyg som ungdomsledare kan använde i framtiden för 
alla som jobbar inom mobilitets område.

Alla organisationers personal deltagit i TOT-utbildning (The 
Training of Trainers) i Tyskland i juli 2021 om hur man 
använder icke-formell utbildning (NFE) i sitt arbete, hur man 
designar NFE-verktyg och vilka metoder kan användas när man 
levererar utbildning för att utbilda andra yrkesverksamma och 
ungdomsarbetare.

Under oktober varje organisation tillämpade två (test sessions) 
workshop om Moveurope verktyg och baserat på deltagarnas 
utvärdering och feedback vi har skapat en färdigt version av 
verktyget och började alla partners publicera det på olika 
metoder.

I Sverige genomförde SGN två (test sessions) i november 2021, 
vi organiserade och genomförde en utbildning för 
SGN-personal genom att testa en verktygslåda om mobilitet i 
Europa, information om uppehållstillstånd i ett EU land, och 
vilka rörlighetsrättigheter somflyktingar har.

Den andra workshop riktad mot unga flyktingar som är 
intresserad av djupa deras kunskaper om olika stegen i 
Moveurope! och komma närmare att förverkliga sina 
drömmar.

Huvudsyftet var att vägleda ungdomar om hur de arbetar för 
att omvandla sina drömmar till realistiska planer genom att 
analysera fiktiva karaktärer och fallstudier.



Refuge-Ed
Effektiva metoder inom utbildning, psykisk hälsa och 
psykosocialt stöd för integration av flyktingbarn.

Under år 2021 SGN arbetade tillsammans med EU-partners på 
detta forskningsprojekt.

Vi har bidragit till "planering effektiva och innovativa metoder 
inom formell, icke-formell och informell utbildning, med tonvikt 
på främjande av välbefinnande och social tillhörighet".

Arbetet har bestått av utformning och implementering av ett 
dialogiskt samskapande förfarande för de effektiva praktikerna 
som har testat genom pilotstudier.

Som ett resultat kommer denna process att sträva efter 
slutanvändarnas engagemang det vill säga de personer (barn, 
familjer, samhällen, och lärare) som direkt kommer att 
implementera eller som kommer att dra nytta av framgångsrika 
metoder inom utbildning och MHPSS (Mental Health and 
Psychosocial Support).

Under projektet har vi identifierat behovsanalys och tillämpat 
piloter genom intervjuer, fokusgrupper, med slutanvändare och 
andelsägare och kommunikativa dagliga livsberättelser med 
barn.

Projekt syfte är att erbjuda effektiva och innovativa lösningar på 
de vanliga problem som migrationsbarn står inför i skolan och 
som påverkar sina psykisk hälsa, och psykiskt socialt stöd.



Suppor t  Group 

Net work  

Fil ialer
- Rest ad Gård
- Göt eborg
- Mölndal
- Göt ene
- Jönköping
- Mellerud

- St ut t gar t
- Trollhät t an
- Uddevalla
- Malm ö
- Vänersborg



Restad 
Gård

En del av SG - Rest ad Gård ak t ivit et er  under  2021:

På Barn och Ungdomshuset som är det första Barn och 
ungdomshuset för asylsökande i Sverige och vi har fokuserat 
på psykologiskt stöd och träna svenska för asylsökande som 
bor på Restad Gård genom följande aktiviteter:

* Bil jard: Det var många tävlingar och matcher som gjorde att 
de asylsökande fick lära känna varandra och träna svenska på 
ett innovativt sätt.

* Playst at ion: Playstation-stationen, som var mycket stödjande 
för den psykologiska situationen för asylsökande, mest 
ungdomar, och som ibland gav vuxna en möjlighet att 
återhämta ungdomars minnen och detta ledde till deras 
psykologiska stöd.

* Ping pong: Rätt ställe att ladda ner energi och få positivt 
psykologiskt stöd samtidigt som vi lärde oss en ny sport för 
vissa.

* Ungdom sm öt e: Rätt plats och miljö för att träffa ungdomar 
från olika kulturer med möjlighet att prova fika eller kaffe från 
olika länder och vi hade rätt tid att känna till ungdomarnas 
behov och skapade några aktiviteter för att anpassa oss till 
dem och planera för andra.

* Bibliot ek : Vi har en bibliotekshörna som innehåller runt 
hundra böcker som passar alla åldersgrupper på olika språk 
med lämplig plats för läsning och möjlighet att låna boken.

* Fam iljebio: Vi visade många filmer som passar barn och 
familjer på olika språk, med svenska undertexter. Det var ett 
passande tillfälle för barn att ha det trevligt med sina föräldrar.



Göteborg Under 2021 genomfört vi utbildningar /Webbkurser i företagande 
för mer än 400 personer, varav c:a 40% med utländsk bakgrund. Av 
dem som deltagit i utbildningarna har c:a 30% startat eget företag 
ensamma eller tillsammans med andra.

Vi kunde ordna 4 praktikplatser och 2 jobbmöjligheter till 
nyanlända.

Olika service & aktiviteter:

- Stöttat 13 st nyanlända att skicka ansökningar till 
Migrationsverket (förläggning av tillstånd, medborgarskap).

- Stöttat 71 nyanlända att kontakta myndigheterna.

- Stöttat 4 familjer med att hitta korttids bostad.

- Fotboll aktiviteter för vuxna en gång per vecka.

- Intervjuar med Sveriges Radio om olika ämnen inom integration 
och inkludering.

- Läxhjälp: matte, arabiska, engelska för barn och ungdomar.

Sem inar ium  om  barnfam il jer  och deras 
andrahandslägenhet er

Ett stort digitalt seminarium har ordnats i maj med närvarande av 
forskare (Chalmers + Malmö uni), politiker, 
civilsamhällsorganisationer och familjer. Forskare fick representera 
deras forskning i området och politiker svarade på frågor och 
familjer fick berätta deras berättelse.

Vi fick digitala träffar med många politiska partier i Göteborg för att 
driva frågan om hållbar bostad för utsatta familjer som riskerar bli 
hemlösa. Barnperspektivet var allt id med som är de mest utsatta 
gruppen när familjen hamnar i bostadslösheten. 



Mölndal

Några av ak t ivit et erna i Mölndal i  2021:

- Digitalt och fysisk konsultation och rådgivning för de som 
behöver och söker stöd hos oss

- Vi har stöttat några att komma i kontakt med arbetsgivare och 
fick dem praktisera hos arbetsgivaren med chans att få jobb.

- Under 2021 inleds ett samarbete mellan SGN och NFC gällande 
företagande verksamhet jobbade vi som konsult för NFC och 
hade konsultation och rådgivning för individer som sökte stöd 
hos FNC att starta eget eller utveckla sitt företag.

- Vi utvecklade Drop-in verksamhet i samarbete med Mölndals 
Stad/ kultur-och frit idsförvaltningen och social-och 
arbetsmarknadsförvaltningen där erbjud vi konsultation och 
rådgivning gällande företagandet.

- Gällande pilotprojektet skapa kvinnonätverk med start i 
oktober2021 har vi lyckat att skapa och starta upp 6 olika 
kvinnonätverk och ett föreningsnätverk. Dessa grupper har sina 
inplanerade träffar på Yesboy och på andra platser antal 
personer som vi har nått under 2021 är 76 personer och har ca 
30 deltagare i nätverksgrupper. Kvinnor i nätverket tillsammans 
kom överens att fira kvinnodagen 8 marsmed Utställning av 
deras hantverk och mat

- Vi hade olika möte med våra samarbetspartner liksom BRG; 
YESBOX, NFC, Göteborg stad, Angeredsgymnasiet, 
studiefrämjandet, olika organisationer och projekt, Hermods 
utbildningsföretag, Västra svenska Handelskammaren, 
företagarna i Göteborg och Mölndal stad.



Andra lokala
grupper

Andra Suppor t  Group f i l ialer

Under Covid pandemin har det mesta dels av aktiviteterna blivit 
online och genomförts digitalt via Zoom eller Teams. Det handlade i 
stort sätt om att köra föreläsningar, kurser och workshops efter 
behov.



SGN
Styrelse
2021 Adnan Abdul 

Ghanl
SGN Initiator and 

Founding Member

Khali l  Albash
Founding Member

Hanan Khalifa Suha Aboalfer Dean Mat ovu



Suppor t  Group Net work  - SGN, är  en 
ideell NGO init ierad av f lyk t ingar  och 
sam arbet ar  m ed lokala sam hällen. 

Vi ut form ar  och genom för  in it iat iv 
som  bidrar  t i l l  bät t re int egrat ions- 
och ink luder ingsprogram .

www.supportgroup.se
info@supportgroup.se

084-100 27 22
Kungsladugårdsvägen 5, 462 54 vänersborg
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