
Mötesglädje
istället för ensamhet



Tillsammans skapar vi mötesglädje!
Mötesglädje istället för ensamhet är namnet på vårt projekt som syftar till  
att motverka ofrivillig ensamhet och bryta isolering bland seniorer.

Det gör vi genom att skapa en digital mötesplats i form av en app  
för smarta telefoner och surfplattor.

Projektet är treårigt och finansieras i sin helhet av Allmänna Arvsfonden. 
Projektägare är SPF Seniorerna. 

Snart är appen klar och vi går in i faserna testning och utbildning. 

Vi hoppas att du vill vara med!

Vi söker cirkelledare

Vill du vara med och skapa mötesglädje?

Vi söker cirkelledare till Mötesglädje, appen där vi kan knyta nya  
kontakter som också kan bli våra nya vänner.

Vi ska utbilda så många ambassadörer som möjligt runt om i 
landet för att, via dem, sprida mötesglädje till alla intresserade 
seniorer. För att lyckas med detta ska vi utbilda ett flertal cirkel-
ledare. Därför vill vi få kontakt med dig som vill bli cirkelledare 
och på så sätt vara med och sprida mötesglädje.

Som cirkelledare får du cirkelledarutbildning och uppföljande cirkelledar-
träffar. Du får också känna glädjen av att vara delaktig i arbetet med att 
sprida mötesglädje. 

Vi söker testpersoner

Vill du prova en nyhet?

SPF Seniorerna har tagit fram ett verktyg för att träffa nya vänner. 
Syftet är att vi ska motverka social isolering och bryta ofrivillig ensamhet. 
Det gör vi genom att utveckla en digital mötesplats i form av en app. Under 
en längre tid har vi ägnat oss åt att utveckla appen. Nu ska den testas!

Nu söker vi ett flertal testpersoner över hela landet som ska testköra 
appen. Är du den person vi söker?
 
Det här är förutsättningarna:
• Du har en smart mobiltelefon eller en surfplatta
• Du är medlem i SPF Seniorerna
• Du vill träffa nya vänner och kan tänka dig att göra det digitalt
• Du testar appen i cirka en månad
• Du återkopplar till oss 
• Du behöver inga tekniska förkunskaper

Vill du vara med? 
Bli cirkelledare eller testperson? 
Vill du få mer information?

Kontakta vår projektledare, Doris Vesterlund.
Mejl: doris.vesterlund@spfseniorerna.se 
Telefon: 08–692 32 52  




