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Svenska Röda Korset
Röda korsets uppgift är att förhindra och
lindra mänskligt lidande var och när det
förekommer, skydda liv och hälsa och
säkerställa respekt för varje människas värde,
särskilt under tider av väpnad konflikt och
andra nödsituationer, arbeta för att förebygga
sjukdom och främja hälsa och social välfärd,
uppmuntra frivilliguppdrag, konstant
beredskap och ge bistånd och universell
känsla av solidaritet gentemot alla som
behöver rörelsens skydd och stöd. Röda korset
i Värmland har många års erfarenhet av
humanitärt arbete och en närvaro i länets
samtliga kommuner genom omkring 40 lokala
kretsar.

Studieförbundet Bilda Svealand
Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för
möten mellan människor. Med stöd och
inspiration från oss får människor med olika
bakgrund möjlighet att mötas över gränser, få
nya perspektiv på tillvaron och att växa som
människor. Bilda har sina rötter i flera
idéburna traditioner. Här möts svenska
folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner,
kulturer med rötter i olika delar av världen,
fritt skapande inom musik, film, dans,
hantverk och mycket annat. Bildas vision är:
Tillsammans bildar vi för livet.

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
Studieförbundet Vuxenskolan är ett av
Sveriges största studieförbund. I Värmland har
vi lokalkontor på tolv orter och finns i samtliga
kommuner. hos oss kan du delta i spännande
och inspirerande möten i form av
studiecirklar, föreläsningar och

kulturarrangemang inom olika områden.
Utöver vår kärnverksamhet bedriver vi även
uppdragsutbildning samt skapar ny
verksamhet i olika projekt runt om i Värmland.
Vi samarbetar med en stor mängd föreningar
och organisationer och kan bland annat hjälpa
dig och din förening att utvecklas och växa.
Grundläggande är insikten att alla människor –
oavsett ålder, kön och bakgrund kan utvecklas
utifrån sina unika förutsättningar.

Karlstads stift
Karlstads stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift
och består av 85 församlingar i Dalsland och
Värmland. Stiftets grundläggande uppgift är
att främja och ha tillsyn över församlingslivet
samt förvalta den kyrkligt ägda skogen. På
stiftkanslitet arbetar ca 47 personer. Karlstads
stift vill i sitt arbete främja och uppmuntra
församlingarna att aktivt samverka med andra
aktörer, som näringsliv, folkrörelser, ideella
föreningar och andra organisationer, bygga
relationer och bilda nätverk. Främja och stärka
församlingarnas engagemang i samhällsfrågor
är också en del i arbetet.

Brottsofferjourens Regionförening i
Värmland
Brottsofferjouren arbetar för alla brottsoffers
rättighet att få det stöd som behövs för att få
kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s
deklaration om mänskliga rättigheter, där alla
människors lika värde och rättigheter slås fast.
Vi stöder varje brottsoffer, vittne och anhörig
som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och
goda råd. Stödet ges av ideella stödpersoner
och vittnesstöd.

Värmlands nykterhetsförbund (VNF)
Värmlands nykterhetsförbund (VNF) är
medlem i Sveriges Landsråd för Alkohol-och
Narkotikafrågor (SLAN). VNF består av 13
organisationer i Värmland som vill verka för
ett samhälle fritt från alkohol, narkotika och
andra droger, våld och främlingsfientlighet.
VNF verkar för opinionsbildning inom
områdena alkohol, narkotika och andra droger
och deras negativa konsekvenser. VNF är en
kunskapsresurs för medlemsorganisationerna.
VNF medverkar till att handlingsprogram om
ANDT-frågor tas fram och efterlevs i
kommuner och län.

Värmlands idrottsförbund
(Värmlandsidrotten)
Värmlandsidrotten- två organisationer under
ett paraply. Värmlandsidrotten är ett frivilligt
samverkansorgan för Värmlands
idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna
Värmland med gemensam styrelse, ledning
och kansli. Vi ska verka som en gemensam
stödorganisation med uppgift att i första hand
stödja specialistdistriktsförbund och
föreningar. Värmlandsidrotten ska inspirera
förbund och föreningar till utveckling och ge
stöd och service som är efterfrågad och av hög
klass. Var och en av de två förbunden har sin
egen specialinriktning.
Våra uppdrag är: företräda, leda och stödja,
främja, utveckla och samordna
idrottsverksamheten i Värmland. Ta tillvara på
idrottens intressen och se till att idrottens roll
i samhället utvecklas. Arbeta med
idrottsservice, idrottspolitik och
idrottsutveckling. Fördela vissa anslag i
idrottsrörelsen. Verka för att bevara det
idrottshistoriska arvet.

Suicide Zero
Vi vill med den ideella organisationens kraft
öka kunskapen och bilda opinion kring
samhällsproblemet suicid, lyfta fram
nytänkande och konkreta lösningar för att
rädda liv samt minska stigmatiseringen av

psykisk ohälsa. Forskningen vet idag hur
självmord kan förhindras- vi måste därför
arbeta för att implementera kunskaperna.
Suicide Zero arbetar på flera plan för att nå
dit. Vi träffar regelbundet politiker för att
påverka dem att fatta de beslut som behövs.
Vi är med och debatterar i olika medier, för att
lyfta frågan och öka människors kunskap. Vi
samarbetar med flera av landets
suicidpreventionsexperter och med andra
viktiga aktörer i samhället så som MIND,
Friends, SPES, SPVI. Vi föreläser och utbildar
även inom suicidprevention för företag,
organisationer och myndigheter.

EBL-Skolan
EBL-skolan erbjuder strukturerad
gruppverksamhet i form av ledarledda kurser
och aktiviteter för människor med psykisk
ohälsa, främst i steget mellan psykiatri och
andra rehabiliterande insatser. Fokus ligger på
att träna kognitiva, sociala och
hälsobefrämjande färdigheter som ett led till
ökad självtillit och ett sundare liv. Målet är att
verksamheten ska bidra till att deltagarna
upplever ökad självständighet, ökat
välbefinnande och minska isolering.

Föreningen Balans
Riksförbundet Balans är en rikstäckande
förening med verksamhet på regionala nivåer.
Föreningen balans verkar för personer med
depression och bipolär sjukdom samt
anhöriga. I balans får man möjlighet att träffa
andra i samma situation t.ex i samtalsgrupper
och studiecirklar. Balans stöttar även anhöriga
på olika sätt. Balans strävar efter att öka
kunskapen kring psykiska sjukdomar och
jobbar med andra viktiga frågor i samhället.
Balans verksamhet består av bl.a anordna
föreläsningar, samtalsgrupper samt ge
information och tips på litteratur.

Föreningen (H)järnkoll i Värmland
Hjärnkoll i Värmland arbetar för förändring
genom att öppna upp för samtal och öka

kunskapen om våra psykiska olikheter. Till vår
hjälp har vi engagerade och kunniga
ambassadörer i olika åldrar, med olika
erfarenheter och från olika delar av länet.
Utifrån sina egna erfarenheter berättar de om
psykisk hälsa och ohälsa vid seminarier,
föreläsningar och utbildningar och i media.

IOGT-NTO Värmlands Distrikt
Vår vision är ett samhälle, en värld, där
alkohol och andra droger inte hindrar
människor att elva ett rikt liv. IOGT-NTO
fortsätter under 2018 att arbeta med
”Expedition 50”, en utvecklingsresa inom
rörelsen, vilket innebär ett modernare
program för rörelsen inför 50-årsjubileumet
2020. Bland annat kommer Sverige att delas in
i större regioner där storleken mäts utifrån
antal medlemmar, geografiska avstånd och
befolkningsunderlag. Vi prioriterar också
värvning av nya medlemmar, förebyggande
arbete och alkoholpolitik.

Rädda Barnen Värmland
Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som
arbetar för att ALLA barn ska få sina
rättigheter tillgodosedda och vår verksamhet
grundar sig på Barnkonventionen. Vi kämpar
för att ALLA barn ska få en trygg och hälsosam
uppväxt, att de ska kunna göra sina röster
hörda och därmed få inflytande över sin
situation. Inget barn ska utsättas för våld,
övergrepp eller diskriminering.

plan. Arbetet bedriva i enlighet med FNs
konvention om mänskliga rättigheter.

Sensus studieförbund region Västra Sverige
Sensus är ett studieförbund och vi arbetar
med bildning och kultur. Detta ändras inte.
Däremot förändras och utvecklas vi i samspel
med samhället i stort och i samverkan med
våra medlemsorganisationers,
samarbetspartners och deltagares utveckling.
Allt vi gör är folkbildning, vilket är både en
metod, ett mål och ett förhållningssätt. Sensus
största medlemsorganisationer är Svenska
kyrkan, Scouterna och KFUM-rörelsen. Andra
exempel är humanitära-, självhjälps- och
kulturorganisationer. Sensus är en värderingsoch deltagarstyrd organisation som också
engagerar fria grupper.

Brottsförebyggande Centrum i Värmland
Brottsförebyggande Centrum i Värmland
arbetar med att göra Värmland tryggare. Vår
uppgift och målsättning att kunskapsbaserat
arbeta för att förebygga brott och öka
tryggheten i samhället. Vi verkar också för att
inhämta kunskaper samt att erfarenheter förs
ut till myndigheter, organisationer företag och
enskilda som kan medverka till att skapa ett
tryggare samhälle. Hos oss hittar med bland
annat Antidiskrimineringsverksamhet,
regionala arbete mot våldsbejakande
extremism och medling för unga som begår
brott. Därutöver lyfter vi upp förebyggande
arbete inom flera områden och gärna i
samverkan med andra organisationer.

Bufff Värmland
Bufff är en ideell nationell
barnrättsorganisation som ger stöd till barn
och ungdom med förälder/familjemedlem i
fängelse, häkte eller frivård. Bufff Värmland är
en av nio lokalföreningar som finns i Sverige.
Bufff Värmland har sina lokaler belägna i
centrala Karlstad, men verkar över hela
Värmland. Lokalföreningen arbetar för att
erbjuda målgruppen rättighetsbaserat och
adekvat stöd på ett vardagsnära personligt

Föräldrastödet i Värmland
Föreningens syfte är att föräldrar i vårt
samhälle skall få information, stöd och
utbildning för att stärka sitt föräldraskap. Vi
sätter fokus på de sociala och känslomässiga
behoven under graviditet, förlossning och i
föräldrarollen. Målet är att skapa bra
förutsättningar för en trygg och stabil
föräldraroll på lika villkor för alla föräldrar.
Detta för att skapa större chanser till ökad

folkhälsa. Vår vision är att minska klyftan och
skapa möten mellan olika kulturer och
samhällsklasser. Detta för att öka folkhälsan
samt respekten och förståelsen för alla
människor i samhället. På så sätt öka
inkludering, integrering och jämställdhet.

Värmlands Mansforum
Värmlands mansforum förening arbetar med
att stötta män i Värmland för att på sikt
förändra de maskulina normerna som ofta
ligger till grund för både psykisk ohälsa och
våld. Genom att bedriva Karlstad Mansjour så
erbjuder föreningar män en plats dit de akut
kan vända sig för stöttning genom livskriser
och få någon att prata med. Det största
arbetet som föreningen bedriver är dock
förebyggande mot våld och psykisk ohälsa. Via
bedrivandet av Mansgrupper skapar
föreningen mötesplatser dit män kommer för
att utvecklas och stötta varandra i en trygg,
autentisk och icke-dömande miljö. I dessa
grupper får männen verktyg för att lära sig
förstå sina känslor och beteende. Genom
mansgrupperna bidrar föreningen till en
långsiktig förändring av machokultur och
skapar maskulinitet fri från våld.

PRO Värmland
PRO Värmland är en organisation som är
öppen för pensionärer och som verkar för alla
människors lika värde och ett samhälle som
präglas av solidaritet, rättvisa och
medmänsklighet. För PRO ’r det självklart att
motverka främlingsfientlighet och alla former
av diskriminering, inte minst diskriminering på
grund av ålder. PRO Värmland har drygt 15000
medlemmar och 64 föreningar i länet och är
representerade i samtliga kommuner. PRO
Värmland och föreningarna anordnar ett stort
antal aktiviteter, arrangemang, studier, resor
och trevlig samvaro för sina medlemmar. PRO
Värmlands uppgift är att stå upp för länets
pensionärer så att de har en rimlig standard
och ett bra levnadsförhållande.

NTF Värmland
NTF Värmland är en ideell förening vars
verksamhetsidé formuleras på följande sätt:
NTF Värmlands mål är en trygg och säker trafik
där ingen accepterar att någon dödas eller
skadas allvarligt. NTF Värmland ska öka
människors vilja att ställa krav på förmåga att
själva bidra till varaktiga förbättringar. NTF
Värmland ska medverka till att ge insikt om
trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

Selmagruppen
Selmagruppen är en politiskt och religiöst
obunden förening som arbetar ideellt och helt
på volontärsbasis för att motverka
hederskultur, våld i relationer och driver
kunskapsgivande insatser för kvinnor med
kvinnor. Föreningen fokuserar i synnerhet på
att utveckla och skapa möjligheter för
invandrarkvinnor i Karlstad för att driva ett
med hållbart och integrerat samhälle.
Föreningen utbildar kvinnor i demokrati,
mänskliga rättigheter och förstärker
samhörigheten kvinnor emellan. Vi utbildar
även om jämställdhet inom familjelivet genom
att informera kvinnor om deras rättigheter
och hälsosamma familjestrukturer. I sin
nuvarande form har Selma officiellt
registrerats och funnits sedan 2013.

Fritidsbanken Värmland
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med
sport- och fritidsprylar. Här kan man låna
utrustning för en aktiv fritid som t.ex. skidor,
skridskor, inlines, flytvästar och mycket mer.
Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och
allt är gratis. 2013 öppnade den första
Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun. På
kort tid har vi gått från en enskild Fritidsbank
till att idag finnas tillgängliga i hela Värmland.
Vem eller vilka som startar upp en Fritidsbank
varierar från kommun till kommun. Oftast är
det en sammanslutning av intressenter såsom
lokala idrottsföreningar, kommunen, Svenska
kyrkan och andra organisationer.

De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur
sin utrustning och de vuxna tröttnar och
människor blir väldigt glada när de kan skänka
sakerna vidare.

Folkuniversitetet
Folkuniversitetet är en politiskt och religiöst
obunden stiftelse som bedriver folkbildning
och vuxenutbildning i hela Sverige.
Folkuniversitetet växte fram ur
universitetsvärldens studieledarutbildningar
som arrangerade studiecirklar för den breda
allmänheten. Än idag har vi ett nära
samarbete med universitet och högskolor och
vårt pedagogiska tänkande präglas av ett
vetenskapligt förhållningssätt. Vi bedriver
studiecirklar som öppen kursverksamhet och i
samverkan med andra där vi tillsammans med
föreningar och grupper bidrar till att utveckla
föreningslivet. Folkuniversitetet bedriver även
vuxenutbildning i form av bland annat
yrkeshögskola och uppdragsutbildningar för
kommuner och andra myndigheter, till
exempel vuxenutbildning i svenska för
invandrare.

IGITEGO
IGITEGO är en social innovationsförening som
arbetar för ett hållbart och inkluderande
samhälle och en arbetsmarknad som
värdesätter mångfald. Genom en snabb och
professionell integrering för nyanlända i
svenska samhället samt möjliggöra en stark
kompetenstillväxt, mångfald och inkludering
hos företag, skolor och myndigheter.

Föreningen Ransätersstämman
Verksamheten är helt inriktad på att arrangera
Ransätersstämman – en av de större och
viktigaste spelmansstämmorna i Sverige, samt
stötta och uppmuntra andra aktörer inom den
folkliga spel- och danskulturen.
Arrangemanget samlar varje år 5-6000
deltagare från hela Skandinavien och har ett
påfallande stort inslag av barn och ungdomar.
Den är också, på grund av att den infaller
tidigt på säsongen, den viktigaste stämman i
branschen. Här släpps de flesta
nyproduktionerna av CD-skovor och den är
den naturliga mötesplatsen för både andra
arrangörer och branschfolk i allmänhet.

Internationella Qvinnoföreningen i Värmland
IQF arbetar med integration, mångfald och
jämställdhet mellan kvinnor. IQF Värmland
bildades 1999 och är en ideell förening som är
politiskt och religiöst obunden. Vi arbetar
mångkulturellt och föreningen fungerar som
en mötesplats för kvinnor i alla åldrar från alla
länder. Vi arbetar även med och medverkar i
samhällsdebatten på olika sätt. Vi arbetar för
att: öka förståelsen mellan kvinnor från olika
länder och kulturer. Ta tillvara och utveckla
kvinnors förmågor och kompetens. Motverka
diskriminering och rasism. Våra verksamheter
är Iris restaurang och café, secondhand,
utbildning i lätt data, lätt svenska och
samhällsinformation.

NBV Värmland
NBV är ett studieförbund och öppet för alla. Vi
erbjuder möjligheter till folkbildning i form av
studiecirklar, kulturprogram och andra
folkbildningsaktiviteter. Inom NBV kan du eller
din förening få hjälp med att starta och
genomföra studiecirklar. Vi samarbetar med
grupper, nätverk och föreningar.
Verksamheten omfattar allt från livsstilsfrågor,
integrations- och demokratifrågor till
kulturverksamhet som hantverk, musik, teater
och dans. NBV:s idéområden är, nykterhet och
livsstil, Delaktighet, inflytanden och makt samt
utveckling av föreningsliv och grupper. NBV är
partipolitiskt och religiöst obundna.

Medborgarskolan Värmland Örebro län
Studieförbundet Medborgarskolan – där
intresse blir kunskap – stimulerar människors
lärande och utveckling genom att arrangera
bildnings- och utbildningsverksamhet. Våra
värderingar och verksamhet vilar på, och
genomsyras av, humanism och våra
kärnvärden. Vi sätter individen i centrum och
tar hänsyn till varje individs behov,
förutsättningar och önskemål. Vi utgår från att
utveckling sker i samverkan med andra. Vi
anser att grunden för goda relationer mellan
människor är ömsesidig respekt. Humanism
innebär förståelse för oliktänkande och för
andra kulturer. Vi arbetar för en ökad
öppenhet för internationell samverkan och
kulturell mångfald. Vi arrangerar idag
verksamhet i 14 av länets 16 kommuner och
samverkar med såväl medlemsorganisationer,
samarbetspartners, föreningar, grupper och
enskilda personer.

RFSL Värmland
RFSL Värmland är en lokalavdelning av RFSL –
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas,
transpersoner och queeras rättigheter – och
arbetar för ett synliggörande av hbtq-frågor,
frågor som rör homosexuella, bisexuella,
transpersoner och personer med queera
uttryck och identiteter. Föreningen är
partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens verksamhet består huvudsakligen
av sociala insatser, utbildningsverksamhet och
sexualpolitik. Föreningen arbetar lokalt i
Värmland för att skapa en trygg mötesplats för
hbtq-personer i vårt län.

Afasiföreningen i Värmland
Afasiföreningen arbetar som logopedernas
förlängda arm. Här erbjuds dataträning,
högläsning, samtalsgrupper samt språklig
stimulans i olika cirkelformer.

FPS Värmland - Föreningen för Psykiatriskt
samarbete i Värmland
FPS är en ideell förening som bildades 1995 av
en grupp föräldrar vars barn hade schizofreni
eller liknade psykoser. Föreningens mål var att
samla personer med erfarenheter av att vara
anhörig till någon med psykisk ohälsa. Det
bildades grupper som kunde ge hjälp och stöd
till varandra föreningen är en länsförening
med lokalföreningar i Arvika, Karlstad och
Kristinehamn. Idag har föreningen
medlemmar med både egen erfarenhet av att
ha psykisk ohälsa och att vara anhörig. Vi vill
förmedla ökad kunskap och öppenhet om
psykisk ohälsa och förhindra diskriminering.

Värmlandskooperativen
Värmlandskooperativen är ett av 25 lokala
kooperativa utvecklingscentra. Vi har i
grunden ett statligt uppdrag att tillhandahålla
avgiftsfri rådgivning till de som vill starta
ekonomisk föreningar /kooperativa företag. Vi
är den sociala ekonomins företagsrådgivare
och arbetar främst med rådgivning,
information och utbildning. Vi verkar inom ett
brett område, t.ex lokal utveckling,
delningsekonomi och sociala innovationer.

MHF Bergslagen
MHF är en ideell trafiksäkerhetsorganisation
som främst arbetar med trafiksäkerhet. Vi har
cirka 15 000 medlemmar. Organisationen är
uppdelad på sju geografiska regioner och cirka
210 lokalavdelningar. Sedan starten 1926 har
vi tagit aktiv del i många olika frågor med syfte
att höja trafiksäkerheten i Sverige. MHF har
bland annat medverkat till att genomföra
högertrafikomläggningen, lagstadgade låga
promillegränser och användande av
säkerhetsbälten. Vi arbetar i linje med
nollvisionen som riksdagen beslutat om – att
ingens ka dö eller skadas i trafiken. Vi
fokuserar därför våra insatser på att delmålet
för år 2020 med 99,9 procent nykter trafik i

Sverige ska uppnås. Vår nollvision: ingen ska
dö av rattfylleri.

ABF Värmland
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) är en
föreningarnas förening, idérörelse och
samhällsaktör med rötter i arbetarrörelsen
och kooperationen. Idag är ABF en mångfald
av stora och små föreningar, förenade av
grundläggande värderingar om
människovärde, jämlikhet, demokrati och
rätten till lärande. ABFs engagemang sträcker
sig från den enskilda människans vardag till ett
gemensamt arbete för en hållbar värld.
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Friskvården i Värmland
Friskvården i Värmland har jobbat med
friskvård sedan 70-talet och har lång
erfarenhet
att vara en del i en persons förändringsarbete
när det gäller levnadsvanorna mat och
motion. I år firar Friskvården i Värmland att vi
funnits i 50 år.
Vår vision är: Vi möter dig där du är. Det
innebär att vi finns nära med en
friskvårdscentral i varje kommun. Visionen
betyder också att vi möter varje person utifrån
dennes motivation, steg i förändringen,
förutsättningar och vardag.

DHR Värmlands Distrikt
Vårt arbete går ut på att bevaka rättigheter för
våra medlemmar och påtala brister gentemot

landstinget och våra kommuner samt komma
med förslag på förbättringar.
DHR-distriktets uppgift är att vara en
sammanhållande länk mellan
lokalavdelningarna och att fungera som
centrum för information. Att anordna kurser /
utbildningar och att arrangera
informationsträffar för representanter från
våra lokalavdelningar.

Osteoroposföreningen i Värmlands län
Osteoporosföreningen är politiskt obunden
och bygger på ideella krafter. Vår målsättning
är att tillvarata de bensköras intressen och att
öka kunskapen om benskörhet.
Vi medverkar till att öka kunskapen om
benskörhet och betydelsen av diagnostik och
aktuella behandlingsmetoder genom kontakt
med Primärvård och specialistmottagningar
Vi har regelbundna medlemsträffar med
intressanta föredrag och möjlighet till att
stödja
varandra. Föreningen anordnar osteoporos
föreläsningar som riktar sig till allmänheten
för att informera om benskörhet och
uppmuntra till egenvård.
Genom Funktionsrätt Värmland medverkar vi i
samarbetet med myndigheterna för att
framföra våra synpunkter på intressepolitiska
frågor som berör personer med osteoporos.

Astma och Allergiföreningen i Mellansverige
Astma – och Allergiföreningen Mellansverige
är en folkrörelse för människor med allergi. Vi
är en medlemsorganisation som arbetar för
att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för
alla med astma, allergi, eksem eller annan
överkänslighet genom att sprida information,
bedriva opinionsbildning och stödja forskning.
Hos oss får du både kunskap och gemenskap.
Vi arbetar inom områden som sjukvård,
inomhusmiljö, utomhusmiljö, förskola, skola,
boende, konsumentprodukter och säker mat
för allergiker m.m.

Studiefrämjandet Örebro Värmland
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och
religiöst obundet studieförbund som bedriver
folkbildningsverksamhet och ger stöd till
tusentals studiecirklar och föreningar i hela
Sverige.
Studiefrämjandet är en ideell förening
grundad på våra 19 medlemsorganisationer
och
deras demokratiska inflytande. Med en
särskild inriktning mot ökad kunskap om
natur,
djur, miljö och kultur, arbetar vi aktivt med
hållbar utveckling.
Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas
lika värde och rätt till kunskap, kultur och
bildning.
I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och
motarbeta främlingskap och rasism. Alla
ska känna att de är välkomna till
Studiefrämjandet!

Folkbildarna
Folkbildarna ska genom folkbildningens
metoder främja folkbildningsarbetet genom
omvärldsanalys, kommunikation och
samverkan. Folkbildarna driver ett antal
projekt, bl.a Ett Öppnare Kronoparken samt
Mångkulturell Ledarskapsakademi.
Folkbildarna i Värmland är
Folkbildningsförbundets regionala organs vad
gäller studieförbundsfrågor. Medlemmar är
samtliga 10 studieförbund samt
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

Karlstads Kyrkliga Stadsmission
Karlstads Kyrkliga Stadsmission (KKSM) är en
ideell förening. Verksamhetens mål är att
möta människor som befinner sig i svåra
livssituationer med förståelse, lyhördhet och
respekt. Verksamheten vill genom direkt hjälp
och förebyggande insatser hjälpa
människor som hotas att bli utslagna i
samhället. KKSM står för alla människors lika
värde och rättigheter.
Verksamheten bedrivs i form av
caféverksamhet där besökarna får en
personlig kontakt med vår personal för att

kunna möta besökarens behov. Varje
besökare är unik utifrån
vem hen är och hens behov. Vi har som
strävansmål att besökarna ska bli sedda och
bekräftade oavsett situation.
Vi har ca 30-45 besökare per dag. Omkring
65% av besökarna lever i ett beroende eller
strävar efter att få en vardag efter en
beroendetid. Övriga är eu-emigranter,
pensionärer,
studenter, människor med psykisk ohälsa som
på olika sätt har svårigheter i sin vardag

Njurförbundet
Njurförbundet i Värmlands län är en av 15
rikstäckande regionföreningar inom
Njurförbundet.
Föreningen bildades 1995 och har cirka 130
medlemmar.
Njurförbundet har sitt säte i Stockholm och är
politiskt och religiöst obunden.
Föreningens ändamål är att regionalt främja
och tillvarata njursjukas intressen beträffande
vård, behandling, rehabilitering och den
sociala tryggheten i samhället samt att sprida
upplysning och förståelse för de njursjukas
problem. Att inom det regionala området
företräda de njursjukas intressen inför
myndigheter, institutioner och organisationer.
BRIS
Bris är en av Sveriges ledande
barnrättsorganisationer som varje dag kämpar
för ett bättre samhälle för barn. Med
barnkonventionen som grund stöttar Bris barn
i utsatta situationer, mobiliserar samhället och
påverkar beslutsfattare för
ett samhälle där varje barn känner till sina
rättigheter och där barnets rättigheter
tillgodoses.

Glaukomföreningen
Glaukom är en ögonsjukdom, tidigare kallad
grön starr. Glaukomföreningen i Värmland är
en ideell, fristående och opolitisk förening
med syfte att tillvarata glaukompatienters
intresse.

Föreningen skall verka för att sprida
information till medlemmarna och att
underlätta informationsutbyte mellan dem.
Vi arbetar för hög kvalité inom
glaukomsjukvården och samarbetar med
andra föreningar. Vidare arbetar vi för att öka
kunskapen om glaukom och genom att
påverka aktuella myndigheter.
Detta gör vi bl a genom information om
glaukom via broschyrer och föreläsningar,
resor för samvaro och kunskapsutbyte samt
samarbete med ögonkliniken och chefen för
ögonsjukvården i Värmland. Vi medverkar i
årlig seniormässa under Världsglaukomveckan.
Vi är för närvarande 145 medlemmar.
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
NSFs Uppdrag
Att genom drogfria förebilder och scouting
göra unga redo för livet.
Vår Vision
Ett solidariskt och drogfritt samhälle med
kreativa och modiga världsmedborgare.
Det är väldigt enkelt egentligen. Att vara scout
är att göra sitt bästa för att bli den bästa
versionen av sig själv. Att tillsammans med
sina kompisar uppleva spännande äventyr
och testa nya saker.
Vi är nyktra förebilder och står för gemenskap,
mångfald och solidaritet. Vi står för ett
öppet och demokratiskt samhälle där unga är
med och bestämmer. Vi är övertygade om
att vi tillsammans kan skapa en bättre värld
där alla får plats.

I Värmland är vi 130 medlemmar varav ca 100
har egen skada.

Attention
Riksförbundet Attention är en
intresseorganisation för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
anhöriga och yrkesverksamma. De vanligaste
funktionsnedsättningarna är ADHD, ASD
(Autism Spectrum Disorder), Tourettes
syndrom och språkstörning.
Attention Karlstad/Värmland är en av
förbundets drygt 60 lokalförening i landet.
Huvudorten är Karlstad där våra flesta
aktiviteter sker, men eftersom vi är den enda
lokalföreningen i Värmland så försöker vi ha
verksamhet även i andra kommuner i länet.
Vi stöttar våra medlemmar genom bl.a.
anhörigträffar och aktiviteter där deltagarna
kan umgås, dela erfarenheter och få
rekreation. Vi har utbildningar genom
studiecirklar och föreläsningar. Vi deltar i
dialoger med både kommuner och LiV.

GCF Gyncancerföreningen Musslan
Musslan är en förening för
gyncancerbehandlade kvinnor, deras
närstående och för stödmedlemmar. Bildades
för att vi som är, eller har varit i samma
situation, ska kunna mötas och därigenom
stödja varandra.

Personskadeförbundet RTP
Personskadeförbundet RTP är en ideell
organisation vars målsättning är att alla ska ha
samma möjligheter att delta i livet på lika
villkor. Vi ger information och vägledning till
våra medlemmar och deras närstående om
rehabilitering, myndighetskontakter och
försäkringsfrågor. Våra primära skadegrupper
är nack-, ryggmärgs-, hjärn-, och
polioskada samt amputationer, men vi har
även medlemmar med andra typer av skador
till följd av trafikolyckor eller olycksfall. Till oss
kan skadade och anhöriga vända sig för att
få kontakt med personer som är eller har varit
i en liknande situation.

Verksamheten bedrivs helt ideellt inom
Värmlands sjukvårdsdistrikt.
Är en politisk och religiöst obunden ideell
patientorganisation.
GCF Värmland vill se en optimal sjukvård för
alla kvinnor med gynekologisk cancer. Vi ser
också som vår uppgift att föra ut kunskap och
vara ett stöd för kvinnorna och deras
anhöriga.

IOGT-NTO Juniordistriktet (JUNIS)
Junis är barnens organisation. Vi ger möjlighet
till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter.
där barnen själva får vara med och bestämma.
Film, pyssel, teater, dans, disco och LAN
är populära aktiviteter. Varje år anordnar vi
kul aktiviteter och läger under sommarlovet
och när det blir jullov är det Vit Jul-aktiviteter.
Verksamheten sker i nykter miljö med
engagerade och utbildade ledare.
Junis står på barnens sida. Vi arbetar för att
skapa opinion och påverka beslutsfattare både i Sverige och internationellt - för barns
rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö.
All vår verksamhet vilar på grundsatserna
demokrati, solidaritet och nykterhet
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AA, Anonyma Alkoholister, är en gemenskap
av män och kvinnor, som delar sina
erfarenheter, sina förhoppningar och sin
styrka med varandra för att söka lösa sitt
gemensamma problem och hjälpa andra att
tillfriskna från alkoholism.
Det enda villkoret för medlemskap i AA är en
önskan att sluta dricka.
AA kräver inga inträdes- eller
medlemsavgifter. Vi är självförsörjande genom
egna frivilliga bidrag. AA har ingen anknytning
till någon religion, politisk organisation eller
institution, ej heller till annan rörelse av något
slag. Vi deltar inte i offentliga debatter och
framträder varken som förespråkare för eller
motståndare till något annat.
Vårt främsta syfte är att hålla oss nyktra och
hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Länsstyrelsen, avdelningen för Social
Hållbarhet
Sociala frågor utgör en viktig del av
Länsstyrelsens arbete. Arbetet handlar om
utbildningar, rådgivning, stöd och
samordningsinsatser liksom fördelning av
statsbidrag.
Social hållbarhet arbetar med sociala frågor
såsom jämställdhet, integration och
flyktingmottagning, mänskliga rättigheter,
personligt ombud och drogförebyggande
insatser.

