Prioriterade nätverksaktiveter
1. Föreningslivet som resurs för sociala aktiviteter, med
Migrationsverket och andra instanser som smörjmedel Omskrivning (Föreningslivet som anordnare av sociala
(inkluderande) aktiviteter på uppdrag och med ersättning från
Migrationsverket (och/eller andra myndigheter)
15 poäng
Utnyttja existerande mötesplatser
Möteplatser forum för samverkan
Skapa kontaktyta för samarbete mellan föreningslivet och kommun/myndighet
Bistå med mötesplatser, många nya aktiviteter kräver större lokaler, bättre anpassade
Mobilisera möteplatser, projekt hos Folkets Park/bygdegårdar för stöd från LBP.

9 poäng
Föreningar ska kunna organisera sysselsättningar
Regionala och lokala överenskommelser - idéburna aktörer och offentlig sektor om aktiveteter
Bygg ut flyktingguide verksamheten – civilsamhället kan också söka direkt

6 poäng

Praktik med tyngdpunkt på samverkan som kan underlätta match-making
Utbildning av föreningslivet

Svenskundervisning redan som asylsökande med Studieförbundet som resurs

Riktat aktivitetsstöd, d v s föreningar får en högre ersättning för dealtagare som är födda
Främja
goda attityder
utomlands
Söka resurser till föreningslivet (Målriktad)

3 poäng
Bjud in föreningslivet (Kommunen) att vara med i det strukturerade integrationsarbetet. ”Länk till
föreningslivet.”

2 poäng
Glöm inte bort att det som är ideellt är ideellt!!
Lokal föreningar kan informera om lokal historia, förutsättningar osv, kanske en aktivetet för
turismorganisationer.

2 Poäng
Aktiviteter som riktar sig till asylsökande och svenskar samtidigt

1 poäng
Hjälp med samordning så att kommuner och föreningsliv kan mötas – Projektstöd (ex. Leaderpengar
Samordning av föreningslivet om prioriterade aktiviteter med stöd från Kommun, migrationsverket,
och ägare
NGO:s och kommuner kan inspireras till att koordinera mentorskap/kontaktfamiljer för enkla
fredagsmys.
1 poäng
Använd/samverka med ”nysvenskars” egna organisationer/föreningar/församlingar

0 poäng
Att inom integrationsöverenskommelsen sätta fokus på landsbygden, skapa paraply och fördela
uppdrag.

2. Praktik med tyngdpunkt på samverkan som kan underlätta
match-making

11 poäng
Samverkan med företagare eller företagarföreningar för att hitta praktik och arbete utanför af.
Samverkan mellan alla aktörer som kan erbjuda praktik
Företagssamverkan för praktik ”Företagsringar”
Samarbeta aktivt med lokala näringslivsföreningar. Genom att informera och föra dialog om
vad man kan utveckla.

6 poäng
Kontakt medlemsföreningar, både online och i verkliga livet
LRF, SKL, Företagarna m fl kan mobilisera sina medlemmar att lokalt ordna match-making för
praktik, sprida exempel, exempelvis från Orust.

6 poäng
Ökad möjlighet att använda YKB – yrkeskompetensbedömning, för att validera.
Väntetider för att validera yrkeskompetens måste bli kortare och ske innan man sätts i praktik

2 poäng
Utbildning inom naturbruksskolor som ger konkreta jobb – vuxenutbildning inom jord, skog och
trädgård

2 poäng

Erfarenhetsutbyte med inifrån perspektiv
Skapa förutsättningar för att möjliggöra kunskapsutbyte

2 poäng
Kulturkafé – kul plus nätverkande = matchning som ger praktikplats och arete

1 poäng
Utnyttja alla dolda jobb. Genom ett nära samarbeta med företagen lokalt.
Belysa att det finns olika former av näringar på landsbygden. Gröna näringar är viktiga men
det finns även andra näringar som möjliggörs av den teknologiska utvecklingen.

1 poäng
Behovsanpassad praktik, ex kunna erbjuda aven deltidspraktik ihop.

3. Svenskundervisning redan som asylsökande med
Studieförbundet som resurs

13 poäng
Utbilning i svenska och samhällsorientering med olika teman, tex yrkesutbildning i
gröna näringar etc.
Svensk undervisning och samhällsorientering i samma paket med civilsamhället som
resurs
Ett lärande i sammanhang man befinner sig i – samverkan t ex studieförbund och
föreningar ”Intresse + språkutbildning”
Språkundervisning främjas genom att bygga relationer

11 poäng
Mentorer på landsbygden

3 poäng
Migrationsverket ger direktiv att ordna det med tidig språkundervisning.
Identifiera och organisera språkupplärning fr. o m Migrationsverket.
Både Migrationsverket och civilsamhället har en viktig roll
Asylsökande ska också få svenska (inte ideellt bedriven). Man måste då ta hänsyn till att
alla inte är lika motiverade innan de fått uppehållstillstånd

1 poäng
Föreningslivet och bildningsförbund som resurs.

4. Främja goda attityder
21 poäng
Info till samhället, mobilisera, attitydsändring
Information och kommunikationsspridning
Värdegrundsarbete ska bedrivas även på andra platser ån i skolan, ex socialtjänst, kanske frivilliga kan få
utbildning i hur man använder olika metoder för att jobba med värdegrund
Viktigt att asylsökande och svenskar får hjälp genom utbildning t ex att dela varandras perspektiv på ex
barnaga o kvinnors rättigheter

5 poäng
Mötesplatser skapa förståelse för varandra, prata med varandra
Arrangera lokal bygdedagar tillsammans
Mera kulturkaféer som ger möjlighet till att lära känna varandra
Folkemöten – Info attityd

3 poäng
Goda exempel
Årets medmänniska lyfts fram

0 poäng
Kommunen – webbaserad information och dialogportaler

