
  
 

 
 

 

 

KOM MED 

-Föreningar och civilsamhället är nyckeln till inkludering 

När: 15.2 2018 kl. 15.30-19.30 och 16.2  2018 kl. 8.30-12 

Var: Norrvalla, Vöråvägen  305 , 66600 Vörå 

Program 

 Torsdagen 15.2.2018 

15.30 Välkomstkaffe med frukt 

16.00 Välkommen 

16-16.30 Hur fungerar föreningslivet och civilsamhället som stöd för nyanlända i 

Svenskfinland Forskare Magdalena Kosova 

16.30 Föreningars och civilsamhällets insatser för att få med nyanlända invandrare 

 Folkhälsan / FöräldraKraftgrupper för nyfinländare / Britt-Helen Tuomela-Holti 

 Röda korsets lokalavdelning i Vörå / Marja-Lena Södergård 

 Elin Blomqvist berättar om sina erfarenheter från ett integrationsprojekt med fokus på 

att få med invandrare i idrottsföreningars verksamhet 

 Munsala United / Luke Williams  

 Lande Bo  

 Fredrika bibliotekens mångkulturella verksamhet /  Jeanette Östman 

 Närpes stad / Ann-Katrine Enqvist: Unga invandrare - en resurs eller ett problem i 

föreningars fritidsverksamhet?   

18.00 Kaffe och smörgås 

18.30-20 Ensamkommandes förbund i Sverige /Omid Mahmoudi - Vad kan man göra själv för 

att snabbare komma in i samhället då man kommer som ny till ett land 

 



  
 

 
 

Preliminärt prpgram: 18.30-19.15 Omid talar på  två språk dari och svenska och då handlar 

det om hur viktigt det är för flyktingungdomar att delta i t-ex- föreningslivet och andra 

aktiviteter för att få kontakt till människor. 

19.20 till 20.00 Omid talar Dari o vänder sig främst till ungdomar som kommit ensamma till 

Finland! 

Mingel och fri samvaro! 

Bussen tillbaka avgår efter programmet slut ca kl 20 

Fredag 16.2.2018 

08.30 Kaffeservering med salt tilltugg 

09.00 -10.00 Nyanlända ungdomars inkludering och jämnställdhetsutveckling i samhället. 

Mehrdad Darvishpour docent i socialt arbete Mälardalens högskola Sverige 

10.30-12 Omid Mahmoudi / Ensamkommandes förbund i Sverige 

Möjlighet till Lunch i Restaurang Elsas Kök på egen bekostnad á 9,90 euro 

 

Konferensen ordnas i samarbete mellan projekten Stig In! Astu sisään! Come In! och En 

bra Start i Österbotten 

Projekten stöds av AMIF: Asyl- migrations- och integrationsfonden, Europeiska Unionen,  

Svenska Kulturfonden samt Aktiastiftelsen i Vasa, varför konferensen är avgiftsfri för 

deltagarna. Eventuella resor och boendekostnader står deltagarna själva för.  

 

Din anmälan vill vi gärna ha senast 9.2.2019.  

Anmälan via länken här: https://survey.abo.fi/lomakkeet/9574/lomake.html  

 

Gratis busstransport ordnas från Jakobstad via Oravais torsdag 15.2!  

Start från Jakobstad, Campus Allegro kl. 14.15, Oravais 15.00, Norrvalla kl. 15.30 

Hemfärd efter att programmet slutar på torsdag kväll. 

Detta är ett utmärkt tillfälle att visa upp vad din förening kan erbjuda och hoppeligen få 

med nya medlemmar i verksamheten! 

Anmälan om deltagande senast 9.2.2018 så vi kan reservera Bord /  plats i 

aulan/idrottshallen  där man får berätta om sin verksamhet! 

 

https://survey.abo.fi/lomakkeet/9574/lomake.html


  
 

 
 

Logi kan bokas på Hotell Norrvalla tel. 06 3831012 norrvalla@folkhalsan.fi  Pris 80 euro/ rum 

inkl. frukost 

mailto:norrvalla@folkhalsan.fi

