Fem den femte
från Integration Halland april 2017

Hejsan!
Den här månaden bjuder vi på fem härliga påskägg med integrationsnyheter
och information om projektet. Vi vill särskilt tipsa om Mitt Europa, en informationssatsning om EU-projekt i början av maj. Vi ser fram emot att visa
upp Integration Halland!
Emma Gröndahl, projektledare Integration Halland
emma.grondahl@hylte.se
073-147 25 54

Europeiskt engagemang för nyanlända
Som vi tidigare har berättat om hölls projektet IIRA:s första konferens i St
Johann i Österrike sista veckan i mars. IIRA står för Immigrant Integration in
Rural Areas och är ett europeiskt, transnationellt projekt mellan fyra länder för
en bättre integration av nyanlända. Integration Halland är en av parterna i samverkansprojektet som sträcker sig fram till 2019.
Fokus för den här konferensen var integration på arbetsmarknaden och frivilligsektorns plats i
integrationsarbetet. Deltagare från Sverige, Finland, Österrike och Tyskland var samlade för att
utbyta erfarenheter och goda exempel. Och det fanns det gott om!
Förutom workshops och presentationer från deltagarna erbjöds även
olika studiebesök, till exempel på
lärlingsutbildningar för ungdomar. Ett
intressant projekt som besöktes heter
Kommunity och har fokus på ungdomar, integration och samhällsarbete.
18 personer samarbetar för att initiera
och finansiera olika projekt för nyanlända i närområdet.
Läs mer på Integration Hallands
hemsida. Besök också gärna IIRA:s
blogg.
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Mitt Europa
5-14 maj pågår informationssatsningen Mitt Europa, då
EU-stödda projekt över hela
kontinenten kommer att öppna
och visa upp sina verksamheter för de som
är nyfikna.
I Sverige deltar ett 80-tal aktiviteter, varav en är
Integration Halland som till två tredjedelar finansieras med medel från Europeiska socialfonden.
Mitt Europa är en chans att se hur stödet från EU
används och bidrar till samhällsutvecklingen.
Mer information om hur vi i Integration Halland
kommer att dela med oss av vår verksamhet kommer upp på hemsidan under april.
På EU-fondernas hemsida finns tips på andra
verksamheter att besöka under Mitt Europa.

Aktuellt i regionen
Älskade barn i Kungsbacka
Även i Kungsbacka startar
man nu föräldrautbildningen
Älskade barn, en studiecirkel
som riktar sig till nyanlända personer med familj. Tidigare har utbildningen
erbjudits nyanlända i Laholm genom Integration
Halland, samt i Hylte.

Aktuellt i Sverige
Nytt studiestartsstöd för
vuxenstudier
Regeringen föreslår nu ett nytt
studiestartsstöd som riktar sig till
vuxna med kort tidigare utbildning, som är registrerade som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och som är i stort behov av att komplettera
sin utbildning eller skola om sig. Satsningen är
tänkt att komma igång i juli i år.
Stödet, som ska betalas ut via CSN, är tänkt att
motsvara 50 veckors heltidsstudier. Efter den perioden kan personen studera vidare med vanligt
studiemedel eller äntra arbetsmarknaden.
Läs mer på regeringens hemsida.

Tips att besöka
Olika kulturer – skilda maskulinitetsnormer?
Den 4 maj arrangerar Länsstyrelsen i Halland en temadag om
maskulinitet, hedersrelaterat våld och förtryck i
Halmstad. Föreläsningarna tar upp värdegrundsfrågor och integration.
Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsens hemsida. Sista anmälningsdag är den 20 april.

Lägre länstal för mottagande
Migrationsverket har sänkt prognosen för mottagningsbehovet av nyanlända under 2017. Tidigare har Halland tilldelats 1034 personer för
bosättning, det revideras nu till 816 personer.

Konferens om samhällsorientering
Dagen innan, den 3 maj, bjuder Helsingborgs
stad, Länsstyrelsen i Skåne och Arbetsförmedlingen in till en konferens om den samhällsorientering som nyanlända erbjuds när de kommer till
Sverige. Konferensen är en chans till erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande.

Besök Länsstyrelsens hemsida för mer information.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen i Skånes
hemsida. Sista anmälningsdag här är den 18 april.

Läs mer på Kungsbacka kommuns hemsida.
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