Verksamhetsplan 2021
Tamam Göteborg

Övergripande mål
Våra övergripande mål för verksamhetsåret 2021 är först och främst att komma igång med
aktiviteter igen efter covid-19 i säkra former utefter pandemi-lagen. Vi vill även fortsätta med vår
vänskapscaféverksamhet samt göra roliga aktiviteter för våra medlemmar under sommaren och
hösten.

Regelbunden verksamhet
Vänskapcaféet
Tamam Göteborg har sedan hösten 2014 bedrivit ett Språkcafé på Älvstrandens bibliotek på
Lindholmen som bytte namn till Vänskapscaféet i våren 2019. Den främsta målgruppen för
vänskapscaféet är elever som går på Center för Språkintroduktion, det vill säga nyanlända
ungdomar som läser grundläggande svenska i gymnasieförberedande syfte. Vi hoppas dock att
vänskapscaféet anses som öppet och känns välkomnande för alla unga som vill träffa nya
vänner och möta personer i sin egen ålder från olika bakgrunder och med olika livserfarenheter.
Syftet med vänskapscaféet är att skapa en social mötesplats utanför skolan som både erbjuder
en möjlighet att knyta nya kontakter och att öva sin svenska alternativt hjälpa andra att öva sin
svenska.

Mål
Att upprätthålla regelbundenheten i Vänskapscaféet
Att fortsätta erbjuda en tillgänglig och lättsam plats att mötas och hjälpa varandra
Att rekrytera mer svensktalande deltagare till verksamheten
Att skapa en diskussionsforum inom verksamheten som syftar till att deltagarna ges
möjligheten/förutsättningar att diskutera olika aktuella frågor

Läxhjälpen
Under höstterminen 2019 startades en veckovis läxhjälp i samarbete med Älvstrandens
bibliotek. Läxhjälpen skapades eftersom det fanns en stor efterfråga bland deltagarna på
vänskapscaféet. Läxhjälpen drevs av praktikanten och aktiva. Syftet är att hjälpa de som går på
Språkintroduktion med skolarbete, framförallt när det gäller det svenska språket men även
matte förekommer i hög utsträckning. Läxhjälpen har inte varit igång på länge men om

tillträdande styrelse har möjlighet att driva detta så vet vi sedan innan att våra tidigare
medlemmar har uppskattat det.

Mål
Att upprätthålla regelbundenhet i läxhjälpen om möjligt
Att rekrytera fler deltagare och aktiva
Att säkerställa att verksamheten är välkomnande, trygg och inkluderande för alla

Projektburen verksamhet
Under verksamhetsåret 2021 hoppas Tamam Göteborg att vi kan erbjuda och arrangera fler
gemensamma utflykter utifrån medlemmarnas önskemål. Syftet med detta är att erbjuda
ytterligare aktiviteter utanför skolan som erbjuder gemenskap för föreningens medlemmar, men
först och främst att för att göra roliga saker ihop! Det är också viktigt att erbjuda våra
medlemmar roliga aktiviteter för att känna gemenskap efter en lång tid av isolering pga
covid-19.
Mål
Att organisera flera aktiviteter per termin som medlemmar uppskattar, t.ex. bowling, laserdome
eller bio
Att tillsammans åka på utflykt till olika ställen i Göteborg, t.ex. Liseberg

Aktiva och medlemmar
Vi hoppas under 2021 fortsätta vara en öppen och välkomnande förening där nya såväl som
gamla medlemmar och aktiva ska känna sig inkluderade. Vi hoppas öka vår rekrytering av både
medlemmar och aktiva samt inspirera till nya initiativ till aktiviteter efter förra verksamhetsårets
svårighet att rekrytera medlemmar. Att växa i medlemsantal innebär att vi når ut till fler både
med vårt budskap om “vänskap utan gränser” och kan etablera oss på ett bredare plan i staden.
Att öka antalet aktiva inom föreningen skulle innebära att vi skulle kunna förbättra verksamheten
inom vänskapscaféet samt utöka vårt utbud av aktiviteter och initiativ utanför den regelbundna
verksamheten. Allt detta förutsatt att covid-19 situationen förbättras.

Mål

Att vara en öppen och välkomnande förening
Att rekrytera mer och nya medlemmar till föreningen genom t.ex. marknadsföra Tamam
Att berätta om föreningen och uppmuntra till medlemskap i vår verksamhet och andra
evenemang och sammanhang där föreningen deltar
Att rekrytera fler aktiva
Att göra verksamheten mer tillgänglig för intresserade
Att anordna aktiviteter för aktiva för att styrka gemenskap och välmående
Att anordna aktiviteter utifrån deltagarnas förslag
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