
RådRum - en väg in i samhället
Kostnadsfri, opartisk och konfidentiell 
samhällsrådgivning för alla som behöver 
stöd och vägledning för att ta sig vidare i 
samhället.

RådRum - a way into the society
Free and impartial advice to go further in 
society.

Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, Bildningsförbundet Sensus, Individuell Människohjälp, 
Malmö Stad och Region Skåne. Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

RådRum – waddo bulshada lagu dhex galo
La talin lacag la’aan ah, oo aan dhinac la jirin 
si bulshada loo dhex galo bulshada.



Så kan RådRum hjälpa dig
RådRum ger rådgivning till dig som behöver stöd 
och vägledning för att ta dig vidare i samhället,
utan kostnad och opartiskt. 

Tillsammans med en frivillig rådgivare kan du få 
hjälp med att hitta lösningar på olika problem i 
vardagen. Det kan vara att få kontakt med rätt 
myndighet, rätt person eller hjälp med att fylla
i en blankett. Du är alltid välkommen till RådRum, 
oavsett vilken fråga du har. Våra rådgivare har 
olika bakgrund och kan många olika språk.

How RådRum can help you
RådRum gives free and impartial advice for 
you who need support and guidance to 
navigate within the society. Together with a 
volunteer advisor, you can get help in finding 
solutions to different problems that can occur 
in your daily life. It may be to get in touch with
the correct authority, the right person or with 
filling in forms. You are always welcome to 
RådRum regardless of the question you have. 
Our advisors come from different backgrounds 
and speak a variety of languages.

Sidan ayey RådRum kuu caawin kartaa
RådRum talo ayey ku siineysaa adigaaga u baahan 
taageero iyo waddo ku hoggaamin si aad bulshada
u sii dhex gashid, iyadoo lacag la’aan ah oo an 
dhinac la jirin.
Waxaad si wadajir ah la taliye iskiis isu xilqaamay xal
ula heli kartaa dhibaatooyinka kala duduwan ee 
maalinlaha ah. Waxay taasi noqon kartaa in aad xiriir 
sax ah u heshid hey’ad dowladeed, qof sax ah ama 
caawimaad xagga foom buuxinta ah. Mar walba ku 
soo dhawaw RådRum, iyadoo aan la eegeynin 
su’aasha aad qabtid. La taliyayaasheennu waxay 
ka soo kala jeedaan meelo kala duduwan, waxayna 
yaqaannaan luqado badan oo kala duduwan.  
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