Träffpunkt Mångfald

Vi samarbetar också med KIV för att introducera nya flyktingar
till olika aktiviteter och nya vänner genom föreningen.
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Vad gör vi hos Träffpunkt Mångfald?
”Hjälp till självhjälp” ges till våra besökare för att tex:
* betala räkningar
* boka och avboka tider
* träna på svenska språket i tal och skrift
* kontakta myndigheter och försäkringsbolag
* söka arbete, utbildning och praktik
* fylla i och förstå olika blanketter
* kontakta sjukvården
* söka och boka flyg‐ och tågbiljetter
*** Dock behöver vi emellanåt, lotsa besökarna vidare till
andra myndigheter eller platser, då vi inte kan hjälpa dem hos oss.
Övrigt:
Vi ordnar olika informationsträffar, studiebesök och utflykter,
för flyktingarna.

Träffpunkt Mångfald är i första hand en mötesplats för flyktingar
och invandrare. Här är vi två anställda mångfaldscoacher
från Integrationsenheten som arbetar, måndag till fredag.
Vårt arbete är brett och innefattar det mesta som våra besökare
kan behöva guidning och hjälp med i sin integrering i Sverige, bara att förstå
vad som dimper ner i brevlådan kan vara en utmaning.
Vi arbetar med att ge ”hjälp till självhjälp”, dvs. att individerna
ska kunna klara sig själva så småningom.
Till Träffpunkt Mångfald kommer även de
som behöver få prata av sig om något, eller behöver bolla
tankar och idéer, vi personal är då deras ”lyssnare & bollplank”.
En ”gästdator” finns, den får besökarna använda för att läsa sin
e‐post, ha kontakt med släkt och vänner, träna svenska språket, översätta ord,
kolla nyheter, boka biljetter, köpa & sälja grejor, jämföra priser och mycket
annat.
När nya kvotflyktingar ska komma för att bo i Krokom,
hjälper vi till att förbereda lägenheterna de ska bo i med sängar, täcken,
lampor, köksredskap och handdukar, samt mat för de första dygnen. Ofta
anländer de till Krokom trötta och hungriga, efter en lång och tidskrävande
resa till deras nya land.

Multikulturellt utbyte
Invandrarkvinnor och personal från Ladies Villa i
Östersund, kom på besök för att få veta mera om
Träffpunkt Mångfald.
Ett mycket uppskattat möte där även några av
Krokoms invandrarkvinnor deltog.

Tefatsåkning…
‐ Hm, det här var nytt, men kul!

Vad gör vi hos Träffpunkt Mångfald?
”Hjälp till självhjälp” ges till våra besökare för att tex:
* betala räkningar
* boka och avboka tider
* träna på svenska språket i tal och skrift
* kontakta myndigheter och försäkringsbolag
* söka arbete, utbildning och praktik
* fylla i och förstå olika blanketter
* kontakta sjukvården
* söka och boka flyg‐ och tågbiljetter
*** Dock behöver vi emellanåt, lotsa besökarna vidare till
andra myndigheter eller platser, då vi inte kan hjälpa dem hos oss.
Övrigt:
Vi ordnar olika informationsträffar, studiebesök och utflykter,
för flyktingarna.

Träffpunkt Mångfald är i första hand en mötesplats för flyktingar
och invandrare. Här är vi två anställda mångfaldscoacher
från Integrationsenheten som arbetar, måndag till fredag.
Vårt arbete är brett och innefattar det mesta som våra besökare
kan behöva guidning och hjälp med i sin integrering i Sverige, bara att förstå
vad som dimper ner i brevlådan kan vara en utmaning.
Vi arbetar med att ge ”hjälp till självhjälp”, dvs. att individerna
ska kunna klara sig själva så småningom.
Till Träffpunkt Mångfald kommer även de
som behöver få prata av sig om något, eller behöver bolla
tankar och idéer, vi personal är då deras ”lyssnare & bollplank”.
En ”gästdator” finns, den får besökarna använda för att läsa sin
e‐post, ha kontakt med släkt och vänner, träna svenska språket, översätta ord,
kolla nyheter, boka biljetter, köpa & sälja grejor, jämföra priser och mycket
annat.
När nya kvotflyktingar ska komma för att bo i Krokom,
hjälper vi till att förbereda lägenheterna de ska bo i med sängar, täcken,
lampor, köksredskap och handdukar, samt mat för de första dygnen. Ofta
anländer de till Krokom trötta och hungriga, efter en lång och tidskrävande
resa till deras nya land.

Multikulturellt utbyte
Invandrarkvinnor och personal från Ladies Villa i
Östersund, kom på besök för att få veta mera om
Träffpunkt Mångfald.
Ett mycket uppskattat möte där även några av
Krokoms invandrarkvinnor deltog.

Tefatsåkning…
‐ Hm, det här var nytt, men kul!

Träffpunkt Mångfald

Vi samarbetar också med KIV för att introducera nya flyktingar
till olika aktiviteter och nya vänner genom föreningen.

Träffpunkt Mångfalds personal
Helena Bergman

Arne Ångman

helena.bergman@krokom.se arne.angman@krokom.se
0640‐ 162 52
0640‐ 162 52

© HB
Offerdalsvägen 7
(Samma hus som Arbetsförmedlingen)
Krokom
Uppdaterad av
Helena Bergman
Januari 2011

