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OM
KAMPANJEN
NO ONE IS USELESS IN THIS
WORLD WHO LIGHTENS THE
BURDENS OF ANOTHER.
- CHARLES DICKENS
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alternativ, men människor i riskgrupper har inte
lyxen att kunna välja. Dessa individer

kan

hamna i ett orostillstånd där man känner sig
ensam, hjälplös och isolerad. Detta har lett till
att många i vårt samhälle har hamnat i en oro
där de känner sig ensamma, hjälplösa och
isolerade. Denna kampanj har som mål att:
Mobilisera och inspirera unga över hela
Europa att investera i sitt egna samhälle
genom att assistera riskgrupper.

Till följd av det nuvarande läget som skapats i
kölvattnet av COVID-19 så har FEMYSO
beslutat att sjösätta en kampanj vid namn
Outbreak of Generosity/Sprid din Givmildhet.

Äldre individer som inte vågar gå ut.
Individer

med
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Individer som bor långt hemifrån.

Bakgrunden till detta är en av dem åtgärder
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som föreslagits av folkhälsomyndigheter -

sjuksköterskor, butiksbiträden osv., som

social isolering och minimering av

arbetar hårt trots det nuvarande läget

direktkontakt med andra i ens omgivning.
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VIKITIGA SAKER ATT HA I ÅTANKE NÄR DU FINNER
MÄNNISKOR I BEHOV

VIKTEN AV ATT NÅ UT

UPPRÄTTHÅLL RELATIONEN

FÖLJ UPP

Se till att vara konsekvent med dina
handlingar. Det är av största vikt att du
upprätthåller en regelbunden kontakt
med den som du har bestämt dig för
att nå ut till. Det återberättas att
profeten Muhammad (fvöh) sade “Utför
handlingar utifrån din förmåga, för de
bästa av handlingar är dem som utförs
kontinuerligt, även om dem är få”.

Håll reda på vilka du har kontaktat
eller hjälp (se bifogad mall) för att
veta när du ska höra av dig till de
igen. Det är även viktigt att ta hand
om dig själv. Vi föreslår att du
samspelar med vänner genom att
dela upp uppgifter mellan er, vilken i
sin tur stärker gemenskap förhindrar
utbrändhet.

TU ÅN

Det är viktigt att unga når ut till riskgrupper som är isolerade från samhället och
tar de nödvändiga försiktighetsåtgärder som nämns i detta dokument. Gå till
din lokala fritidsgård, förening, församling eller räddningstjänst och be om att få
en fingervisning för som är i behov av hjälp.När du väl når ut till en individ, se till
att noga förstå dennes behov. Dessa varierar mellan att handla matvaror, boka
tid hos läkaren eller bara höra av sig som stöd. Ta en titt på nästa avsnitt för
inspiration.

OM
NÅGON
KÄNNER
SIG
ENSAM

OLIKA SÄTT ATT VISA PÅ DIN
GENEROSITET UTAN ATT UTSÄTTA
ANDRA FÖR FARA

ETT VÄNLIGT BREV
Skriv ett vykortet i detta dokument och
sriv ett motiverande meddelande och
skicka till de som behöver några fina
ord. Vi rekommenderar att man
använder webbplatser som skickar
vykort online!

ETT VÄNSKAPLIGT SAMTAL
Sätt ett leende på någon i en
riskgrupps läppar genom att ringa dem!
Lyssna på dem, trösta dem och att du
är där för dem. En liten och vänskaplig
gest som denna kan få denne att må
bättre i dessa tuffa tider.

LEVERERA SAKER
Riskgrupper och andra i karantän kan
inte lämna sina hem. Ta vara på dina
välsignelser som bil, cykel & din goda
hälsa till att vara till hjälp för andra.
Handla åt dem
Skicka/hämta upp posten åt dem
Leverera matvaror och/eller
nödvändig medicin åt dem
I slutet av detta dokument hittar du
“hjälp-kort” som du kan dela ut i ditt
lokala område i brevlådor, i matbutiker,
apotek och andra platser.
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LOKAL INSAMLING FÖR ATT
HJÄLPA DE NÖDSTÄLLDA
Några riskgrupper lär även ha
ekonomiska svårigheter. Du kan göra
följande för att hjälpa ekonomiskt
utsatta:
Skapa en personlig insamling
genom online-plattformar och
bjuda in familj och vänner till att
donera
Om du går ut för att handla åt
dem, se till att hitta rabatterade
priser för att få ut så mycket som
möjligt av pengarna

INSPIRERA
&
MOBILISERA
DINA INDIVIDUELLA INSATSER ÄR
FANTASTISKA! LÅT OSS SE HUR VI
KAN FLERFALDIGA NYTTAN:

SPRID ORDET!
Färre möten sker nu när folk är hemma, så
låt andra få kännedom om denna
kampanj! Se till att använda hashtaggen
#OutbreakOfGenerosity för att boosta
kampanjen.

VAR SYNLIG!
Låt folk få kännedom om att du är
tillgänglig för att bistå med hjälp genom
att lägga till kampanjens filter på din
profilbild.

FINNS DET LIKNANDE
INITIATIV?
Många initiativ har redan satt igång på
lokal och nationell nivå. Se till att
engagera dig i dessa innan du startar ett
eget.

TÄNK OCH AGERA LOKALT!

SAKER ATT HA I ÅTANKE
Här följer några av tipsen:
Om du bär handskar eller annan skyddsutrustning kassera dessa varje gång du kommit i kontakt med en
person i behov av hjälp
Vid leverans av varor - lämna dessa utanför dörren. Gå
inte in i bostaden.
Undvik fysisk kontakt
Tvätta händerna regelbundet med vatten & tvål
Uppmuntra människor i din förening att hjälpa till för
att öka räckvidden samt undvika utbrändhet
Respektera människors integritet - folk i utsatt position
ska känna sig respekterade
Tänk på miljön när du skriver ut information om
kampanjen
Delta inte i någon av aktiviteterna om du känner dig
sjuk

SÄKERHETSÅTGÄRDER I
ARBETET
DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA SOM
TAR DEL I DENNA KAMPANJ
VIDTAR SÄKERHETSÅTGÄRDER
UTIFRÅN
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
RIKTLINJER.

SÄKERHETSÅTGÄRDER I
ARBETET

DET ÄR VIKTIGT ATT ALLA SOM TAR DEL
I DENNA KAMPANJ VIDTAR
SÄKERHETSÅTGÄRDER UTIFRÅN
FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS
RIKTLINJER.

FOLHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyd
d-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONENS
(WHO) RÅD:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
-coronavirus-2019/advice-for-public

Hej! Om du Självisolerar så är jag här för att hjälpa till!
Mitt namn ………………………………………………………………….
Jag bor i (stadsdel) …………………………………………………………..
Mitt telefonnummer ………………………………………………..
Jag kan hjälpa till med:
Leverans av matvaror

Posta brev

Prata ut en stund

Leverans av medicin

COVID-19 är extremt smittsamt. Vänligen tänk på att hålla avstånd så att endast generositet sprids.
Undvik fysisk kontakt och tvätta händerna med vatten & tvål regelbundet. Varor kommer att lämnas
vid dörren.

Fyll i, klipp ut och sätt upp i ditt område, lokala affärer m.m

Hej! Om du Självisolerar så är jag här för att hjälpa till!
Mitt namn ………………………………………………………………….
Jag bor i (stadsdel) …………………………………………………………..
Mitt telefonnummer ………………………………………………..
Jag kan hjälpa till med:
Leverans av matvaror

Posta brev

Prata ut en stund

Leverans av medicin

COVID-19 är extremt smittsamt. Vänligen tänk på att hålla avstånd så att endast generositet sprids.
Undvik fysisk kontakt och tvätta händerna med vatten & tvål regelbundet. Varor kommer att lämnas
vid dörren.

Allt kommer att
gå bra
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