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Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV maj 2018
Detta är det andra nyhetsbrevet inom ramen
för projektet En bra start i Österbotten Integrerade servicekedjor för invandrare i
Jakobstadsnejden. Det första nyhetsbrevet
utkom i december 2017 och finns på
integrationsenehetens
hemsida: https://bit.ly/2I4dsxP
Denna vinter och vår har präglats av
utarbetande av processbeskrivningar,
utvärdering samt förankring av
Integrationsportens verksamhet. Ett pilotförsök
av en regional mentorskapsmodell
genomfördes under perioden januari - februari
i år och utvärderingen av försöket är nu klart i
formen av en rapport. Kontakta Anna KotkaBystedt för mer information.

Projektsamarbete via nätverk
Projektsamarbetsnätverket fortsätter träffas
och i år har vi hunnit med två nätverksträffar.
Det är glädjande att uppslutningen varje gång
är stor och att projekt och aktörer från hela
Jakobstadsregionen deltar i nätverket. Vårens
sista träff hölls 8 maj vid stadsbiblioteket i
Jakobstad. Sista veckan i augusti fortsätter

En bra start i Österbotten - Integrerade servicekedjor för
invandrare i Jakobstadsnejden (2016-2018)

Integrationsportens verksamhetskoncept
är personlig handledning och stöd för
individuell integration genom många
kanaler. Förutom rådgivning över disk vid
någon av Integrationsportens infopunkter,
kan kunder kontakta ”Porten” via
Facebook och Instagram samt e-post och
per telefon.
Integrationsporten finns förutom i
Jakobstad, även i Nykarleby och
Kronoby.
På Integrationsenhetens webbsidor
http://jakobstad.fi/integration finns
grundläggande information på svenska,
finska och engelska på lokal nivå för
Integrationsportens kundgrupper samt
övriga intresserade.
Våra öppettider hittar du här.

nätverket med en träff på integrationsenheten.

Studiebesök

Marknadsföringsbrev

Tack vare integrationsenhetens fina samarbete
med aktörer i hela Jakobstadsregionen
kommer flera samarbetsparter på studiebesök

I år har 42 riktade marknadsföringsbrev
postats till nyinflyttade med utländsk
bakgrund i Jakobstadsregionen. Breven

till "Porten". I år har bl.a. KREDU, After Eight
och Kronoby folkhögskola varit på besök.
Därtill har vi haft besök från systerprojekt i
Skellefteå och Seinäjoki. Är du eller din
organisation intresserad av att bekanta dig
med Integrationsportens verksamhet? Ta

innehåller information om den service
Integrationsporten erbjuder i Jakobstad,
Nykarleby och Kronoby. Totalt har 657
brev skickats sedan 2016.

Porten i
Österbottens
tidning

kontakt med projektkoordinator Anna KotkaBystedt, 044 7851 687.

Nytt kösystem vid Porten

I Österbottens tidning 11.3.2018 kan du
läsa om den vänfamiljsverksamhet som
integrationsenheten koordinerar samt
allmänt om "Portens" verksamhet.
Integrationshandledare Anne-Mie Ranta
och projektkoordinator Anna KotkaBystedt intervjuades av Linda Forth.

Fortbildning
Den 23 januari hölls en fortbildning med
pedagogen Tiia Ojala i Pedersöre.
Fortbildningen lockade närmare 30

http://gantrack.com/t/pm/1615580741373/

1/2

28.6.2018
Subscribe

En bra start i Österbotten - Integrerade servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejdens nyhetsbrev
åhörare. Ojala föreläste bl.a. om

Share

genrepedagogik.
Vårens andra föreläsning arrangerades i
samarbete med SEMPRE-projektet
(Karleby universitetscenter Chydenius)
och hölls 24 april vid Campus Allegro.
Sabine Gruber från Linköpings universitet
föreläste om migration i en svensk
kontext.

Ett kösystem har varit länge efterlängtat av
såväl personal som kunder vid
Integrationsporten Jakobstad. I mars togs
sålunda ett kölappssystem i bruk tack vare
projektfinansiering.

Besöksadress och kontaktuppgifter
Integrationsporten Jakobstad, Strengbergsgatan 1 (ingång från Alholmsgatan)
Integrationsporten Nykarleby, Topeliusesplananden 7 (Stadshuset)
Integrationsporten Kronoby, Torgarevägen 4 (Kronoby folkhögskola)
integration@jakobstad.fi
(06) 7863 210

Text: Anna Kotka-Bystedt
anna.kotka-bystedt@jakobstad.fi

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
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