
Är du ensamförälder? 
Du är inte ensam!



Du kan även bli medlem utan att tillhöra 
någon lokalförening eller familjenätverk. 
Som medlem hos oss får du också en 
timmes kostnadsfri rådgivning i samband 
med separation eller frågor gällande vård-
nad och umgänge. 

Som medlem stödjer du också vårt 
påverkansarbete och bidrar till att synlig-
göra och stärka makalösa föräldrar och 
barn i samhället.

Som medlem i våra lokalföreningar eller 
familjenätverk träffar du andra särlevande 
föräldrar och kan få stöd, erfarenhets-
utbyte och gemenskap med dem. Du kan 
t ex vara ensamstående på heltid, deltid, 
ha barnen varannan vecka eller helg, varit 
ensam från start, eller valt att skaffa barn 
på egen hand. Gemensamt för våra 
medlemmar är att de inte bor ihop med 
sina barns andra förälder. Alla är 
välkomna!

Lokalföreningarna och familjenätverken 
ordnar olika aktiviteter. Det kan vara allt 
från läger, skridskoåkning, biobesök, 
lekplatsträffar, matlag och grillning i 
skogen till after work för vuxna eller 
midsommarfest. Lokalföreningarna ordnar 
också självhjälpsgrupper, där man pratar 
om olika teman, t ex hur det är att vara 
tonårsförälder eller hur man får ekonomin 
att gå ihop. Som medlem får du ta del av 
föreningens aktiviteter, ibland till ett 
reducerat pris och ibland helt kostnadsfritt. 
Dina barn träffar också andra barn med 
makalösa föräldrar och kan delta i roliga 
aktiviteter.

Vi har lokalföreningar i Umeå, Falun/
Borlänge, Stockholm, Växjö, Helsingborg 
och Lund och familjenätverk i Karlstad, 
Linköping och Jönköping. Vi vill gärna ha 
fler lokalföreningar och 2019 planerar vi 
att starta en ny lokalförening i Uppsala. 

Umeås lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8420-2924 229 490-9 
Swish: 123 633 3041

Faluns lokalförening
Kontonummer Swedbank 
8166 -1, 924971 550- 0

Stockholms lokalförening
Postgiro 123 59 67 -5
Swish: 1232261915

Växjö lokalförening
Bankgiro 5070 -9096

Helsingborgs lokalförening
Bankgiro 5598-0049
Swish: 1234228920

Lunds lokalförening
Bankgiro 345-7652

Vill du vara med i en samtalsgrupp?

Vi arrangerar också samtalsgrupper för separerade föräldrar enligt konceptet Skilda 
vägar på olika platser i Sverige. Syftet med samtalsgrupperna är att inspirera separerade 
föräldrar att prata med sina barn om separationen samt att dela erfarenheter och lyfta 
fram den kunskap som föräldrarna redan har med utgångspunkt från boken Skilda vägar 
av Inger Ekbom.

Gruppernas träffar utgår från ett öppet och lärande klimat där deltagarnas erfarenhet 
och kunskap står i centrum. 
Samtalsgrupperna, som träffas vid tre tillfällen, kostar 200 kronor för medlemmar i 
Makalösa Föräldrar och 300 kronor för icke medlemmar. I priset ingår fika och boken 
Skilda vägar.

I varje grupp ingår ca åtta föräldrar. Även föräldrar som planerar att separera är 
välkomna.

Bli medlem hos oss – detta erbjuder vi

”Makalösa har gett mig ett gäng nya 
vänner för både mig och mina barn. 
Det har också gett mig möjligheten 
att vara med och påverka, i lokal-
föreningen genom våra aktiviteter 
och på riksnivå genom att påverka 
beslut som berör mer än bara mig och 
min familj.”

 Anders Ekdahl-Ohlsson, Helsingborg

”Som ensamstående känner jag mig 
ofta utsatt, sårbar och ensam och 
inte riktigt som alla andra. Så då 
är det jätteskönt att träffa andra i 
liknande situation. Mina barn tycker 
också det. Det är roligt att prata, 
lufta tankar och göra roliga saker 
tillsammans.”

Ulrika Brodin, Umeå



Vi stärker makalösa föräldrar och deras barn

Det övergripande målet för Sveriges Makalösa Föräldrar är att särlevande föräldrar och deras 
barn ska ha goda förutsättningar i samhället och att barnen har rätt till sina föräldrar. 

Vi arbetar förebyggande för vårdnadsfred och en god kommunikation mellan föräldrar och barn.

 Vi skapar bättre förutsättningar för makalösa föräldrar och deras barn genom  
 lokalt föräldrastöd.

 Vi synliggör och stärker makalösa föräldrar och deras barn i samhället genom  
 utbildning, kunskapsförmedling, påverkansarbete och opinionsbildning. Vi är en  
 stark röst för ensamstående föräldrar och deras barn.

 Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där alla föräldrar är lika viktiga och  
 barnen får goda uppväxtvillkor.

Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för makalösa föräldrar och deras barn genom våra 
lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. Med stöd, erfarenhetsutbyte och gemenskap. 
Makalösa föräldrar och barn stärker varandra.

Sveriges Makalösa Föräldrar är en rikstäckande intresseorganisation med lokal-
föreningar och familjenätverk runt om i landet. Vi har funnits sedan 1996 och riksförbundet 
finns i Stockholm. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation.

Vill du bli medlem i Makalösa?

Gå in på vår hemsida, makalosa.org och klicka på den gröna knappen ”Bli medlem”. 
Följ gärna Sveriges Makalösa Föräldrar på facebook och instagram också. Vill du få mer 
information om lokala aktiviteter? Besök gärna din lokalförenings eller familjenätverks 
facebooksida.  

Varmt välkommen till oss!

Vill du bli medlem?
Klicka på knappen 

BLI MEDLEM

högst upp till höger på vår hemsida, 
www.makalosa.org

Medlemsavgift 200:-/år

www makalosa.org

facebook.com/makalosa Sveriges Makalösa Föräldrar
Klara Södra Kyrkogata 20
111 52 Stockholm

070 – 202 30 10

@sverigesmakalosaforaldrar


