Nu bor de
hos oss.

Vill du bli stödja verksamheten genom att bli medlem i
Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening?
Skicka då ett mail till info@appelkarnan.se.
Kostnaden för medlemskap är följande:

Fysisk person
Juridisk person

Inträdesavgift

Hur kan vi göra
deras framtid så
bra som möjligt?

Årsavgift

1.000 kr

200 kr

1.000 kr

1.000 kr

Kontaktuppgifter:

Adress:
Webb:
E-mail:
Telefon:
Org.nr:
Bankgiro:
		

Järnvägsgatan 4, 363 45 Lammhult
www.appelkarnan.se
info@appelkarnan.se
+46-(0)76-022 09 29
769631-1229
5055-3668
Swish: 123 129 51 20
Godkänd för F-skatt

Informationsfolder Äppelkärnan, 2018-11-15

Äppelkärnan diakonalt entreprenörskap ekonomisk förening

Kunskap är att ha de färdigheter som krävs för att fungera i
samhället och få ett jobb.
Här har vi först och främst kunskaper i svenska språket.
För en asylsökande kan det handla om att delta i en studiecirkel, eller - när man fått uppehållstillstånd och
flyttat ut ur Migrationsverkets boende - att gå
på SFI (Svenska för invandrare). Vanlig kontakt med svenskar är nödvändigt att att hålla
sina kunskaper vid liv. Föreningsliv av olika
slag är värdefullt, och det hjälper också till att
knyta nödvändiga kontakter med det svenska
samhället
Men det krävs också kunskap för att hantera en dator och känna till de mest grundläggande dataprogrammen. Vidare kan det handla om praktisk hjälp att ta körkort.
Arbete
Här kommer vi till ”kärnfrågan” för Äppelkärnan: att stödja
nyanlända att få kontakt med arbetslivet.
Känslan av att ha ett arbete, en egen försörjning och för
barnen att se mamma och/eller pappa att ”gå till jobbet”, ger
en självaktning som är mycket värdefull. Detta vill vi bidra till

och komma i kontakt med arbetslivet.

Kunskap
Arbete
Boende

som stödjer nyanlända att integreras i det svenska samhället

•
•
•

genom att underlätta att få praktik och
anställning, eller kanske till och med
att starta en egen verksamhet. På vår
webbplats (appelkarnan.se) har vi en
bland annat en blankettbank för för
olika ändamål kopplade till praktik och anställning.

Äppelkärnan är en förening med kristen värdegrund,

Människor flyr från krig, övergrepp och död. Många kommer
till oss, och de är välkomna.
Men det krävs långsiktiga lösningar för att dessa människor
ska finna glädje och framtidstro här mitt ibland oss.
Inom Äppelkärnan har vi identifierat tre huvudsakliga områden för att kunna integreras i det svenska samhället:

Äppelkärnan har kunnat skrivit anställningsavtal med ett antal
personer för s k behovsanställning, vilket innebär att när det
finns en arbetsuppgift att göra, så utför man den. I många fall
handlar det om RUT- eller ROT-tjänster.
Men även andra arbetsinsatser har kunnat göras:
Äppelkärnan har bedrivit en verksamhet där syriska kvinnor
stickat halsdukar till ett exklusivt modemärke.
När detta skrivs står vi i begrepp att starta
en produktion av träkol samt förädla denna till biokol. Här hoppas vi kunna erbjuda
arbete till sådana också också har en kort
utbildningsbakgrund i sitt hemland, och som
därigenom skulle ha mycket svårt att hitta ett
arbete på den vanliga svenska arbetsmarknaden.
Äppelkärnan betalar en skälig lön till sina anställda och redovisar arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till Skatteverket.
Boende
Äppelkärnan har knoppat av frågan om bostäder till systerföretaget Olivgrenen AB (olivgrenen.se), som hyr ut villor till
nyanlända familjer. Några av Olivgrenens hyresgäster är också
aktieägare i bolaget.

