Språkkompis Online ska bryta isolering och ge nya svenskar
språkträning under coronakrisen
Den ideella föreningen Kompis Sverige, som skapar möten mellan nya och etablerade
svenskar för att främja integration, lanserar nu Språkkompis Online - en tjänst för
språkträning genom videosamtal.
Genom att matcha ihop nya och etablerade svenskar för videosamtal vill organisationen
bidra till att minska den sociala isoleringen när alltfler arbetsplatser och SFI-skolor tvingas
hålla stängt på grund av coronaviruset och många därmed förlorar en stor del av sin sociala
kontakt i vardagen.
- Många nya svenskar känner en stark önskan om att öva mer svenska och gärna med någon
som är behärskar språket fullt ut. I vanliga fall skapar vi på Kompis Sverige möten där
deltagarna träffas i verkligheten, men när det nu inte är möjligt på samma sätt vill vi erbjuda
ett alternativ. Vi kallar det Språkkompis Online, säger Johan Bäckström, verksamhetschef på
Kompis Sverige
Det finns gott om digitala tjänster för videosamtal, men det är svårt att hitta någon att prata
med om man inte vet om varandra. Matchningen görs enkelt genom att den som är
intresserad fyller i sina kontaktuppgifter och anger vilka appar eller tjänster den kan ha
kontakt genom. Sedan matchar Kompis Sverige ihop en ny och en etablerad svensk och ser
till att de kan ta kontakt med varandra.
- Vårt behov av att ha kontakt med andra kommer bara att öka i takt med att vi inte kan ses
som vi är vana vid. Därför öppnar vi nu upp denna möjlighet. Jag är övertygad om att många
etablerade svenskar som är mer eller mindre isolerade hemma kommer uppskatta
möjligheten att få göra något meningsfullt under tiden som deras sociala umgänge
begränsas. På så sätt hanterat vi två aktuella samhällsutmaningar på samma gång, avslutar
Johan Bäckström.
För mer information kontakta:
Johan Bäckström, verksamhetschef
073-2493706, johan.backstrom@kompissverige.se

OM KOMPIS SVERIGE
Kompis Sverige är en ideell förening som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar.
Detta gör man genom kompismatchningar, sociala aktiviteter och workshops. Sedan starten
2013 har Kompis Sverige matchat nära 6 000 kompisar och haft över 10 000 deltagare i
aktiviteter och workshops.

