
Vill du hjälpa de som flyr kriget i Ukraina? 

6 Volontärplatser på Mötesplats Caritas i Stockholm 
Skulle du, eller kanske någon du känner som du kan tipsa, vara intresserad av att göra en viktig insats 

för de flyktingar från Ukraina som nu söker sig till Mötesplats Caritas vid Medborgarplatsen i 

Stockholm? 

På Caritas Mötesplats är alla välkomna för personliga samtal, möten och utifrån det eventuell hjälp 

med praktiska frågor. Den som är volontär på Mötesplatsen är i första hand en medmänniska som 

välkomnar och bekräftar de som kommer hit och är en del av gemenskapen.  

Det vi konkret skulle behöva hjälp med är 

Tisdag – fredag kl 12:30 – 15, 2-3 personer 
En del av de som kommer till den nystartade svenskundervisningen har med sig mindre barn. Vi har 

en hörna med leksaker, ritböcker och sånt, men det behövs också vuxennärvaro.  

Tisdag – fredag kl 13 – 15, 2 personer som kan ukrainska 
I svenskundervisningen finns återkommande behov av hjälpresurs, och ibland kunna berätta vad 

något på svenska heter på ukrainska.  

Tisdag – fredag 14-15:30 1-2 köksvolontärer 
Vi behöver hjälp med att erbjuda fika till de som gått språkundervisning. Vissa dagar tar 

kaffekopparna slut, trots att det går dubbla diskmaskiner. En fikastund innebär också ett tillfälle att 

prata, lyssna och lära känna varandra.  

Donationer av torrvaror, hygienartiklar, Liedl- eller andra matkort på 100 / 200 kronor 
Många som kommer till mötesplatsen behöver basvaror. En mamma med ett barn på 10 år får en 

sammanlagd ersättning på 114 kronor, och då ska det räcka till mat. Ta gärna med saker som kaffe, 

te, pasta, ris, quinoa, couscous, matolja, konserver, buljongtärningar, kryddor, sylt, honing, kex, 

barnmatsburkar eller välling till Mötesplats Caritas eller lämna hos din församling på söndagen. 

Hygienartiklar som blöjor, tandkräm, tandborstar, tvålar, schampo, balsam, hudkrämer och 

tvättmedel är också mycket uppskattat.  

Kan och vill du bara någon av dagarna är detta också välkommet. Man behöver inte nu åta sig mer än 

fram till början av juni. Det bästa är att först komma förbi för ett besök och ett introduktionssamtal. 

Vi har regelbundna volontärträffar och till hösten startar en volontärutbildning.  

Välkommen att höra av dig till 

Volontärsamordnare Greger Hatt på greger.hatt@caritas.se eller 070-3353504 

Caritas Mötesplats finns på Folkungagatan 43 och har öppet 9:30 -16:30 
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