
                     

 

Vill du ha hjälp med att hitta 
fritidsaktiviteter? Gå med i Prisma! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisma är ett projekt med syfte att hjälpa nyanlända 

familjer, barn och unga att hitta roliga och 

meningsfulla fritidsaktiviteter. Projektet drivs av 

Lunds kommun, Eos Cares och Rädda Barnen.  



 

 

 

Vem kan gå med i Prisma? 

Prisma är öppet för alla nyanlända och asylsökande 

som bor i Lunds kommun och vill ha hjälp med att 

hitta fritidsaktiviteter.   

 

Vad kan jag få hjälp med? 

Vi hjälper dig att hitta fritidsaktiviteter utifrån dina 

intressen och behov. Vi följer även med dig några 

gånger tills du känner dig trygg med din nya 

aktivitet. För aktiviteter som inte är gratis kan du få 

ekonomisk hjälp, och du kan även få hjälp med att 

låna utrustning gratis om det behövs.  

Inom Prisma arbetar vi med ett urval av aktiviteter, 

som är öppna och särskilt lämpliga för de personer 

vi hjälper. Bland dessa finns till exempel 

idrottsföreningar, kulturföreningar, språkcaféer och 

familjeaktiviteter. När vi träffar dig kommer vi att 

gå igenom vilka vi samarbetar med, så att du kan 

välja utifrån dina behov och intressen! 

 

 

 



                     

 

Hur fungerar Prisma?  

 

1. Fyll i anmälningsformuläret på 

www.eoscares.se/prisma eller på baksidan av 

denna blankett. Du kan ta en bild av den och 

skicka till Eos Cares på 079-3369559 eller 

prisma@eoscares.se eller lämna den på 

Eoshallen, Arkivgatan 32 i Lund.  

2. En medarbetare från Prisma kommer att 

kontakta dig för att träffas för en intervju. 

Våra medarbetare pratar en del olika språk.  

3. Under intervjun diskuterar ni vilka aktiviteter 

som är av intresse. 

4. Prisma-medarbetaren föreslår en tid och plats 

där ni träffas för att besöka aktiviteten. 

5. Efteråt pratar ni om hur det gick och 

bestämmer om ni vill fortsätta eller prova 

någon annan aktivitet. 

För mer info 

Läs mer om Prisma på www.eoscares.se/prisma. 

(Sidan är på svenska.) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8C1G0JT8dHmeoD-UIl7RErVeJAWbkMRTWgn0dxnGgelJCGw/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.eoscares.se/prisma
mailto:prisma@eoscares.se
http://www.eoscares.se/prisma


 

 

Prisma anmälan 

 

Namn _________________________________ 

Telefonnummer ________________________ 

Ålder _____________________ 

Kön: Kvinna/Tjej          Man/Kille          Annat  

Adress__________________________________ 

E-mail __________________________________ 

Modersmål ______________________________ 

Pratar du flera språk? Vilka?_______________ 

Har du familj? _____________  

Om ja, hur gamla är dina barn? 

__________________ 

Vem/vilka vill ha hjälp av Prisma?  

Jag själv          Hela min familj        Annan person    

Om annan person berätta vem? 

___________________ 

Jag godkänner att dessa uppgifter sparas av 

Prisma-projektet, så att de kan kontakta mig för att 

informera om intressanta fritidsaktiviteter. 

OK  


