Samverkansforum om integration 2016-10-23
Järfälla kommun och civilsamhället

PROGRAM
9.15-9.35 Morgonkaffe, mingel
9.35

Inledning
Patrik Vuorio, Järfälla kommun, moderator under forumet
(utvecklingsstrateg/projektledare samverkansplattformen)
Integration – en viktig fråga för Järfälla kommun
Aphram Melki, Järfälla kommun
(kommunalråd, politiskt ansvarig för integration)
Järfälla kommuns arbete med integration och mottagande
Alexander Rajsic, Järfälla kommun
(samordningschef integration och mottagande)

10.00

Bakgrund – lyckat samarbete med civilsamhället i asylkrisen
- Mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Johnny Hansson, Frivilliga resursgruppen Järfälla
- Volontärorganisation på Järfälla kommuns evakueringsboende
Patrik Vuorio, tidigare volontärkoordinator; tidigare volontärer
Idéer från tidigare dialogmöte med föreningar i februari
Jessika Karreskog, demokratiutvecklare, Järfälla kommun

10.25

Paus

10.30

Arbetet nu och framåt
-Mohammed Abdullahi och Camilla Westerlund, coacher från
Järfälla kommun på boende för nyanlända, berättar om arbetet
-Nya föreningen Järfällanavet för integration, Märta Sjölund

__________________________________________________________________________________
Mer information: www.jarfalla.se/integration Följ på Facebook: Integration Järfälla och Ny i Järfälla
Kontakt: Patrik Vuorio (projektledare samverkansplattformen), 0765-841424, integration@jarfalla.se

10.50

Samverkansplattformen – så kan vi arbeta tillsammans för att
hjälpa nyanlända och asylsökande framöver
Patrik Vuorio, Järfälla kommun (projektledare)

11.10

Exempel på behov från samarbetsparter
-Några av våra nya medborgare i kommunen reflekterar
-Kommissarie Johnny Lindh, polisen i Järfälla
-Personal från enheten för försörjningsstöd, Järfälla kommun

11.30

Presentationer och reflektioner, föreningar och trossamfund

12.00

Lunch och nätverkande

12.45

Förslag: Gemensamt onlineverktyg för samverkan
Olle Wanhainen, ordförande Järfällanavet för integration

13.00

Dialogcafé – planering och diskussioner om samverkan
- Gemensamma resurser och logistik. Dialogledare: Johnny Hansson
- Faddersystem för de nya i kommunen. Dialogledare: Märta Sjölund
- Större gemensamma aktiviteter.
Dialogledare: Olle Wanhainen
- Aktuellt projekt: handledare/mentorer. Dialogledare: Patrik Vuorio

13.50

Paus

13.55

Fortsättning dialogcafé

14.45

Sammanfattning av dagen
Alexander Rajsic, samordningschef integration och mottagande

14.55

Nästa steg samt kommande möten och aktiviteter
Patrik Vuorio, projektledare samverkansplattformen

15.00

Slut för dagen. Stort tack för ert deltagande!
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