
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Manuel- kontaktnät på eget Språk 
Södergården, Götgatan 37, 3 tr. 116 21 
Stockholm 
Expeditionen är öppen kl. 12.00-15.30          
Telefon 070 643 69 66 
e-post: kontakt-manuel@telia.com 

  www.kontaktmanuel.se 

 
 
 
 

             

 
 
 

Råd och vägledning på eget Språk  
 

När modersmålet inte räcker kan vi hjälpa 
till. 
 



Manuel-Kontakt på flera språk 
 

Manuel är en kontaktverksamhet för personer som 

behöver hjälp att förstå och uttrycka sig på svenska. 
Målet är att ge råd och stöd till människor på deras eget 
språk som har behov av kontakt med sjukvården eller  
Andra myndigheter. Många äldre invandrare lever isolerade 
med få kontakter med svenska samhället och känner inte 
till sina rättigheter. Kulturella skillnader och språkhinder 
blir ofta tydliga i svåra situationer. 
 
Basen för verksamheten är en grupp frivilliga, två- eller 
flerspråkiga medarbetare, som är villiga att göra en insats 
för den som söker hjälp på eget språk. 
 
Vid sjukdom eller andra personliga svårigheter krävs ofta 
vägledning och råd om vart man ska vända sig för att få 
rätt hjälp. Vid familjekonflikter, skilsmässor eller dödsfall 
eller andra svåra livshändelser kan Manuel ofta på 
sökandes eget språk ge råd, stöd och hjälp att komma 
vidare. 
 

Manuel är ett nätverk av frivilliga medarbetare, som är 

beredda att ge råd per telefon, direkt kontakt med vårt 
kansli, vid hembesök eller på annat sätt på egna 
modersmålet. 

Manuel har inga möjligheter att ge ekonomiskt bistånd 

däremot är våra tjänster kostnadsfria. 

Manuel är en ideell förening som får 

verksamhetsbidrag från Stockholms stad och Stockholms 
läns landsting. 
 

Manuel strävar ständigt efter: 

 
 Att rekrytera frivilliga medarbetare som kan ge 

stöd och hjälp på annat språk än svenska och 
förstärka verksamheten att uppnå vår 
målsättning. 
 

 Att bygga upp ett kontaktnät av flerspråkig 
yrkesexpertis som sjukvårdspersonal, jurister och 
socialarbetare m.m. 
 

 att underlätta kontakter mellan invandrare, 
speciellt nyanlända och myndigheter och andra 
aktörer i samhället.  

 
När du kommer i kontakt med någon som behöver hjälp 

och stöd på sitt eget språk hänvisa denne till Manuel. 
 
Talar du själv något av invandrarnas språk och vill ingå i 

vårt nätverk, kontakta gärna Manuel. 
Du är välkommen att bli medlem i vår ideella förening. 
Medlemskapsavgiften är för närvarande 100 kr. per år 
samt 200 kr per familj och 50 kronor för studerande. 
Föreningen Manuels PG nr: 11056 
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