
 

                   

Vi söker fler ledare till HaBiTat Q i Malmö!
HaBiTat Q är ett fritidshäng för ungdomar som identifierar sig som eller är nyfikna på homo, bi, 

trans och queer (hbtq), och som är 13-20 år. På varje häng arbetar tre ledare. Här kan besökarna 

pyssla, hänga, fika och träffa andra. Varje häng har vi en ledarledd aktivitet. På HaBiTat Q är 

allting gratis. Vi har öppet varje tisdag klockan 17 – 21 på Gasverksgatan 11.

HaBiTat Q är en del av projektet TAGGA som syftar till att skapa mötesplatser för unga hbtq-

personer i Skåne och väcka debatt kring behovet av dessa.

Nu söker vi fler ledare! Uppdraget är arvoderat och omfattar c:a 20h i månaden, dvs. minst två 

häng i månaden samt regelbunden handledning och regelbundna planeringsmöten. I uppdraget 

ingår också att delta på kompetensutbildningar, samt en möjlighet att arbeta som ledare på andra 

hbtq-evenemang för ungdomar.

För att bli ledare vill vi att du:
–är minst 25 år

–identifierar dig som hbtq

–har erfarenhet av att identifiera dig som kille/man

–har erfarenhet av att leva normbrytande gällande till exempel vithetsnorm, medelklassnorm eller 

funktionalitetsnorm

–gillar att jobba med ungdomar och har jobbat med ungdomar tidigare

–är kreativ och pedagogisk

–har lätt för att få kontakt med och engagera ungdomar

–har erfarenhet av att arbeta normkritiskt

Vi ser gärna att du som söker behärskar fler språk än svenska och engelska.

Ansök via mail till habitatq@rfslungdom.se senast xxx 2012. Intervjusamtal sker xxx. Meddela i 

ansökan om du kan dessa dagar eller har andra önskemål. För mer information om HaBiTat Q eller 

TAGGA, gå in på http://www.rfslungdom.se/habitat-q eller hör av dig till projektledare Sofie Sahar 

Thorlid eller Naomi Gruszka på telefon 0768 10 99 62.

Habitat betyder hemvist och 
växtställe  och H B och T står 
för homo, bi och trans. Q’et i 

HaBiTat Q står för queer.

mailto:habitatq@rfslungdom.se
http://www.rfslungdom.se/habitat-q

