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Starta en Ung till ung-vängrupp!

Ung till ung-vänverksamhet kan ordnas mellan två personer eller i grupp.  
Gruppverksamhet är en verksamhetsform genom vilken man erbjuder kamrat- 
stöd av frivilliga och där den unga får utvidga sina sociala nätverk. 

Ungdomar som saknar vänner får stimulans och nya vänskapsförhållanden. 
Verksamheten har låg tröskel och är öppen för alla intresserade. I bästa fall 
växer den ungas självkänsla och han eller hon får vara med om nya, meningsfulla 
upplevelser och får nya vänner.

Ung till ung-vängruppen kan samlas till exempel i avdelningens lokaler eller i ett 
bibliotek. Dessutom kan gruppen besöka platser som intresserar gruppen eller 
ordna verksamhet utomhus. På RedNet finns den svenskspråkiga handboken om 
Ung till ung -vänverksamheten (Råd & Rön > Ungdomsverksamhet > Handbok för 
ungdomsgrupper) som innehåller mycket information om verksamheten. Dessutom 
kan man i verksamheten ha nytta av till exempel material för gruppverksamhet för 
ungdomar (Råd & Rön > Ungdomsverksamhet > Handbok för ungdomsgrupper), men 
verksamheten kan också bestå av mer avslappnad samvaro, till exempel bowling eller 
gemensam matlagning. Gruppträffarna kan ordnas en gång per månad eller oftare. 

Då man startar en grupp lönar det sig att samarbeta med till exempel läroanstalter, 
kommunens ungdoms- eller socialväsende, församlingar och andra organisationer. 
Genom dessa kan man hitta såväl ungdomar som behöver vänner som frivilliga. Man 
kan också dela ansvaret för att leda gruppens verksamhet mellan olika partner. Det 
behövs minst en utbildad frivilligarbetare som ansvarar för att ordna verksamheten. 

Hur startar man en grupp?
- Berätta för eventuella samarbetspartner om verksamheten och kom överens om  
 praktiska arrangemang.

- Kom tillsammans med frivilligarbetare överens om vem som förbinder sig till  
 verksamheten.

- Planera stommen för gruppens verksamhetsår och allmänna verksamhetssätt. 
- Gör reklam för gruppen genom samarbetspartner.

- Ansök om Hyväpäivä-bidrag för verksamheten 

Det är bra om de frivilligarbetare som ansvarar för verksamheten går en grundkurs i 
vänverksamhet eller en kurs i Ung till ung-vänverksamhet, om en sådan ordnas inom 
det egna området  
under den närmaste 
tiden. 

Mer information  
om Ung till ung- 
vänverksamheten 
finns på RedNet  
(Tieto ja taito > 
Ystävätoiminta >  
Ystävänä nuorelle).
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https://rednet.punainenristi.fi/system/files/page/Handbok%20om%20Ung%20till%20ung%20-v%C3%A4nverksamheten.pdf
https://rednet.rodakorset.fi/node/8128
https://rednet.punainenristi.fi/node/7410

