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240 000 barn från 23 länder –

Integrationsklubben Hjälpande händer firar 20 år
Under 20 år har Hjälpande händer visat en värld av möjligheter för 240 000 barn på
Torpaområdet. På fredag bjuder verksamhetsledaren Anna Josephson in till firande i de
nya lokalerna. Det blir rundvisning av de nya lokalerna och kaffe på Coronasäkert sätt.
-

Tänk att det gått 20 år redan! Och tänk så många saker vi hunnit med. Allt från läxhjälp, teater, och
idrott till föräldragrupper och tjejgrupper. Vi har räknat ut att sammanlagt 240 000 barn från 23
länder har passerat genom åren, berättar Anna Josephson, verksamhetsledare på Hjälpande händer.

Integrationsklubben, som riktar sig till barn på Torpaområdet, startade 2001. Verksamheten har stadigt vuxit
och sysselsätter idag ungefär 370 barn varje vecka. Syftet är att skapa en positiv inställning till mångfald och
kulturella olikheter.
På grund av Corona ser arbetet annorlunda just nu, men det senaste året har använts till att färdigställa de nya
lokalerna som Vänersborgsbostäder överlämnade i somras. Hjälpande händer är redo att starta som vanligt när
det är tillåtet igen.
-

På fredag blir det visning av våra nya lokaler, som innebär ett rejält lyft för barnen. Nu har vi till
exempel plats för ett musikrum, ett stort kök att baka i och ett tyst rum för läxhjälp. Det ska bli kul att
få visa runt, säger Anna Josephson.

-

Klart att 20 år med arbete för integrationen ska firas. Hjälpande händer arbetar i ett av Vänersborgs
mest segregerade områden och Vänersborgsbostäder är stolta över att vara en del av detta
integrationsarbete genom finansiering av lokaler, säger Gunnar Johansson, VD Vänersborgsbostäder.

Fakta Hjälpande händer
Hjälpande Händer är en fritidsklubb belägen på Torpaområdet och samlar barn och unga i området.
Målet är att skapa en gemensam värdegrund. Några exempel på arbetsområden är kulturmöten,
främlingsfientlighet, attityder, integration och jämställdhet. Det finns också ett samarbete med skolan och
butiksägarna i området. De senaste startade aktiviteterna är en föräldrautbildning i svenska språket och
grannsamverkan. Förutom den dagliga verksamheten är följande exempel återkommande inslag: firande av
påsk, valborgsmässoafton, lucia och diverse utflykter. En viktig del är också att barnen får samarbeta med
Vänersborgsbostäders fastighetsvärdar kring exempelvis bättre sopsortering.
För mer information
Hjälpande händer på Facebook
Anna Josephson, verksamhetsledare, Hjälpande händer
Tel 0521–72 10 97 E-post: anna.josefsson@vanersborg.se
https://vanersborgsbostader.se/samhallsnytta
Gunnar Johansson, VD, AB Vänersborgsbostäder
Tel 0521–260 260 E-post: gunnar.johansson@abvb.se
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