Jag vill bli Samhällsguide Uddevalla
Namn:
Jag är:

Kvinna

Man

Ålder:

Språk jag talar:

Jag anmäler mig tillsammans med (namn):
Är du gift/sambo?

Ja

Nej

Antal barn:

Ålder på barn:

Intressen:

Nuvarande arbete/sysselsättning:
Vad har du gjort tidigare?

Utbildning/yrke:
Varför vill du bli Samhällsguide?

Övriga upplysningar:

Kontaktuppgifter:

Mail:

@

Telefon:

Gatuadress:

Postnummer:

Jag vill träffa:*

Postort:

En person

Ett par

Det är viktigt att vi har liknande intressen:

En familj med barn
Ja

En grupp (2–3 personer)

Nej

Det är viktigt att vi har liknande utbildning eller yrkesbakgrund:
För familjer: Det är viktigt att barnen är i samma ålder:

Ja

Ja

Nej

Nej

*Vi matchar dig med någon som har samma kön (man/kvinna) som du. För matchning med familjer, par
och grupper spelar könet ingen roll.
Genom att fylla i denna anmälan så samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas enligt
personuppgiftslagen (PUL).
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Tejpa här
PLATS
FÖR
FRIMÄRKE

Samhällsguide Uddevalla

Uddevalla kommun
Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla

Har du inget frimärke? Lugn! En digital anmälan
finns på uddevalla.se/samhallsguide

Vik här

Vem kan bli Samhälls
guide? Jo, du som vi

... träffa en nyanländ
invandra re, själv
är väl etablerad i sam
hället och pratar
flytande svenska.

... möta människo r som
nyl igen flyt tat
till Sve rige i ett ömses
idigt utbyte – kan ske någon med sam
ma intresse som
du? Kanske nya vän
ne r till dina ba rn?
... bidra till att nyanlä
nda ska känna sig
välkomna och delak
tiga i samhället.

ll...

... få kontak t med mä
nnisko r med olika
bakgr und.
… hjälpa nyanlända
att träna svenska
och kanske själv öva
ett språk.
... prova vad som finn
s att gö ra i Udde val la tillsammans me
d en nyanländ
pe rson, fam ilj elle r gru
pp.

Tejpa här

