
Vi organiserar frivilliga, utbildar 
dem och matchar mot behov! 

Vill du engagera dig eller har behov 
där frivilliga insatser gör nytta?

www.gokungsbacka.se 



Du kan göra skillnad för människor som hamnat i ofrivillig 
ensamhet, ta dig an uppdrag från föreningar eller stötta 
lokala arrangemang. Du fyller en efterlängtad funktion 
för många människor i samhället. Att känna sig behövd, 
trots avsaknad av tidigare erfarenhet, är en härlig och 
belönande känsla. 

Här kan du även hitta nya vänner, ingå i en gemenskap 
och bli del av något större. Vi vill ta tillvara människors 
intressen och kunskap.  Ta chansen att anmäla ditt intresse 
redan idag.  Du förenar nytta med nöje samtidigt som du 
gör en viktig insats för Kungsbackas invånare. 

Du bestämmer själv när du kan hjälpa till och hur ofta.  
Vi utbildar och försäkrar dig. Att vara frivillig hos oss är 
tryggt och kostnadsfritt!

Har du som privatperson, förening/organisation, kommun 
eller företag behov av frivilliga insatser kan du ansöka om 
det hos oss. 

Frivilliga insatser får inte konkurrera med andra betaltjänster 
i samhället. Hur vet man då skillnaden? All verksamhet som 
bedrivs av förening eller organisation och som bygger på 
ideellt arbete är inga bekymmer. 

Behovet av social gemenskap är ofta den underliggande 
drivkraften till varför man tar kontakt med Frivilligcenter, 
tillsammans är vårt nyckelord. Företag kan be om vår 
hjälp när man går utanför sin ordinarie verksamhet och 
ger tillbaka till samhället. Är du osäker på om uppdraget 
är korrekt, kontakta oss gärna.

ANMÄL DITT  
INTRESSE SOM 
FRIVILLIG!

HAR DU BEHOV 
AV FRIVILLIG  
INSATS?

Behov av frivilliga, fyll i formuläret på hemsidan:

www.gokungsbacka.se/lamna-uppdrag

För att bli frivillig, fyll i formuläret på hemsidan:

www.gokungsbacka.se/bli-frivillig



STÖD OSS  
OCH BLI  
MEDLEM
Som förening/organisation eller företag så krävs 
medlemskap för att ta del av frivilliga insatser. 

För privatperson krävs inget medlemskap för att bli frivillig 
eller be om en tjänst men välkomnar vi dig som medlem 
för att stötta vår verksamhet och ha rösträtt på årsmötet.

Privatperson: 100 kr / år 

Förening /organisation: 1 000 kr / år 

Företag: 2 000 kr / år – vi är tacksamma om företag väljer 
att sponsra med ett högre belopp. 

Om du vill ha en faktura, mejla ekonomi@gokungsbacka.se 

Betala direkt via bankgiro eller swish och märk betalningen 
med verksamheten eller personens namn. 

Bankgiro nr 5399-9066 • Swish nr 123 5490 487

Linda Nilsson 
Verksamhetsledare

0300-83 43 07 • 0705-84 43 07 
linda@gokungsbacka.se 
www.gokungsbacka.se

POSTADRESS 

Storgatan 12A, 434 30 Kungsbacka


