
Vill du stötta unga på väg ut i vuxenlivet och delta i sociala aktiviteter? 

SOS Barnbyar bedriver ett Ungdomsprogram i Stockholm för unga 16–25 år som ska eller har lämnat placering i 
samhällsvård (HVB-hem, familjehem, institution, nätverkshem, stödboende eller motsvarande). Syftet med 
programmet är att stötta målgruppen i övergången från barn till vuxen med målet att öka förutsättningarna till 
självständighet och självförsörjning. 

I programmet jobbar samordnare och stödpersoner men vi behöver hjälp av fler medmänniskor för att kunna ge 
ungdomarna de bästa förutsättningarna. Vi behöver engagerade volontärer som kan erbjuda stöd och bidra till en 
meningsfull tillvaro för unga. Vill du vara med i ett inspirerande och viktigt sammanhang, där du tillsammans med 
oss och andra volontärer gör skillnad på riktigt? 

I programmet har vi öppet hus varje onsdagskväll för stöd med till exempel läxor, myndighetskontakter, förstå 
beslut, jobbsök, CV-skrivning samt nätverk och sammanhang där vi äter, spelar spel, umgås och gör roliga saker 
tillsammans. Alla insatser är värdefulla! 

Det krävs inga specifika förkunskaper för att bli volontär men detta uppdrag passar dig som tycker om att bygga 
relationer och tror att du kan bidra till en trygg, lärande och givande verksamhet. Utöver ett meningsfullt 
engagemang får du också erfarenhet av att arbeta för en världsomspännande barnrättsorganisation – som 
dessutom är en fin merit på ditt CV.  

”Jag sökte rollen som volontär för att det är ett enkelt och konkret sätt att bidra med någonting bra. Rollen är 
varierande, det kan handla om läxhjälp, umgås med ungdomarna och att hjälpa till med exempelvis CV:n eller det 
de behöver hjälp med just den dagen. Det roligaste med rollen är just mötet med ungdomarna och arbetet med 
ens kollegor. Man får energi och är alltid inspirerad på något sätt efter varje tillfälle” – Volontär, Michel 

Behovet av stöd är stort så nu hoppas vi på din hjälp! 

Du behöver prata och skriva svenska obehindrat och vi ser helst att du är minst 25 år. I arbete med barn och 
unga begär vi alltid utdrag från belastningsregistret. 

 

Ansökan 

Motivera kort varför du är rätt för uppdraget med max 5 meningar och bifoga CV. Meriterande är erfarenhet av 
arbete med ungdomar i gruppverksamhet (ideellt eller professionellt) till info@sos-barnbyar.se  
 
Minsta åtagande 

2–3 kvällar/månad 

 
När och var sker uppdraget 

Vi håller till på SOS Barnbyars kontor på Södermalm och uppdraget gäller onsdagskvällar 15.45-20.15 
 
 

och skriv INTE under med ditt namn, eftersom vi använder 
anonymiserade ansökningar. 
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