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Vill du vara en extra mor- eller farförälder? 
 

Stockholms Makalösa Föräldrar är en förening vars syfte är att stärka och synliggöra ensamstående 
föräldrar och deras barn. För att motverka ensamhet och social isolering ordnar Stockholms Makalösa 
föräldrar aktiviteter och mötesplatser där ensamstående och deras barn kan träffas.  Vi hjälper till att 
bygga sociala nätverk och ger möjlighet att känna gemenskap. Att ha trevligt tillsammans är viktigt! 

Många av familjerna som söker sig till Stockholms Makalösa Föräldrar är ensamstående på heltid och 
de har ofta inget nätverk som kan hjälpa och avlasta med vardagen. Föräldrarna kämpar för att räcka 
till och få ihop vardagspusslet. Barnen har inte heller andra vuxna i sin närhet.  
 

Därför söker vi just nu extra mor/farföräldrar som vill umgås med 
barnen någon gång i veckan under en längre period. På grund av 
rådande situation med covid-19 tänker vi att det ideella uppdraget kan 
börja med att familjen och den extra mor/farföräldern ses utomhus 
eller över ett virtuellt samtal för att bygga upp en relation. Om både 
familjen och den extra mor/farföräldern vill ses för att ytterligare 
fördjupa relationen kan de första umgängestillfällena ske utomhus.  När 
och om en relation skapas så kan familjen och volontären själva 
bestämma hur umgängesformen ska se ut framåt.  

Genom att skapa möten mellan trygga extra mor/farförälder och barn som lever med en 
ensamstående förälder kan nya relationer utvecklas. Att engagera sig ideellt på detta sätt kan betyda 
allt för en familj som behöver avlastning, nytt umgänge och stöd.  

Vi ser gärna att du som söker gillar att umgås med barn och göra roliga aktiviteter tillsammans med 
dem, allt ifrån att rita till att leka utomhus. Du behöver ha tålamod och acceptans mot andra familjers 
situation. Vi ser gärna att du har arbetat med barn tidigare, personliga referenser uppskattas. Detta är 
inte ett kortvarigt uppdrag utan kräver att man vill skapa en kontinuerlig kontakt med familjen.  
 
Som volontär behöver du själv inte vara ensamstående men förväntas dela Stockholms Makalösa 
Föräldrars uppfattning att ensamföräldrar, liksom andra alternativa familjekonstellationer, ska ha 
samma förutsättningar till goda levnadsvillkor som kärnfamiljer.  

Vi begär alltid utdrag från Polisens belastningsregister från varje volontär, eftersom uppdraget innebär 
arbete med barn.  
 

Vi ser fram emot din ansökan! All viktig info som du behöver veta inför uppdraget tar vi upp på en 
eventuell intervju.   
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