Informationsbrev
Integrationsenheten Upplands-Bro kommun

Bästa Upplands-Bro volontär,
Här kommer ett litet informationsbrev från oss på Integrationsenheten kring
årets verksamheter. Vi ser fram emot ett spännande år och hoppas att du vill
vara med och engagera dig.
Vi passar också på att berätta att vi sedan årsskiftet blivit en ny enhet under
kommunledningskontoret. Integrationsenheten leder och utvecklar kommunens
integrationsarbete. På enheten arbetar vi med mottagande och introduktion av
nyanlända men även den långsiktiga etableringen med bostad, utbildning,
arbete och sysselsättning. Vårt främsta uppdrag är att förebygga segregation
och främja ett inkluderande Upplands-Bro.
Rafif Makboul har tillträtt som Integrationschef och ersätter Nina Rönnberg
som tidigare samordnade arbetet. Rafif har lång erfarenhet av arbete med
integrations- och demokratifrågor och har ett stort engagemang för lokalt
utvecklingsarbete ihop med civilsamhället. Hon har åtta år på Rädda Barnen
bakom sig, har bland annat varit styrelseledamot i UNESCO Lucs och kommer
nu närmast från Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning.
Ta del av våra verksamheter 2018 och varmt välkommen att engagera dig. Har
du förslag på integrationsfrämjande aktiviteter, kontakta oss gärna!
Tillsammans skapar vi ett inkluderande Upplands-Bro!

Med vänliga hälsningar,
Integrationsenheten Homa, Moslim, Sharyar, Shaimah och Rafif

www.upplands-bro.se

Integrationsenhetens verksamheter 2018

Kultur och fritidsverksamheter
Simskola
I samarbete med simhallen i Upplands-Bro erbjuds nyanlända och
nysvenska kvinnor möjligheten att lära sig simma. I Sverige lär sig
nästan alla barn att simma i skolan men det är långt ifrån en självklarhet
i andra delar av världen, särskilt inte som kvinna. Att kunna simma är
viktigt för att kunna utnyttja, hav och sjö samt för att förhindra olyckor.
Förutom att simkunnighet ökar inkluderingen i samhället är det också
en väldigt bra och rolig träningsform. Vill du veta mer om simskolan,
kontakta: Homa.Khosrawi@upplands-bro.se
Internationella kvinnodagen 8e mars
I år arrangerar vi internationella kvinnodagen tillsammans med
Kvinnojouren Anna. Vi kommer att hålla till på Nyfiket i Bro centrum och
det bjuds på internationella maträtter, tal och aktiviteter. Syftet är att
uppmärksamma kvinnans rättigheter och vägen till ett mer jämställt
samhälle. Arrangemanget är öppet för allmänheten, den 8e mars kl.
17.00-20.00 (programmet startar kl. 18.00). Både kvinnor och män är
varmt välkomna. För mer information och föranmälan kontakta:
Homa.Khosrawi@upplands-bro.se
Projekt Storebror
Storebror är ett projekt som riktar sig till ensamkommande ungdomar i
Upplands-Bro kommun. Här leder fd ensamkommande unga, som idag
är etablerade i Sverige, verksamhet för de nya. I en serie
föreläsningsträffar diskuteras frågor som rör livet i det nya landet, vägen
in i samhället och framtidsutsikter. I projektet genomförs även
integrationsfrämjande aktiviteter så som utflykter och utbyten. Vill du ha
mer information eller engagera dig i projektet, kontakta:
Sharyar.Sazesh@upplands-bro.se
Projekt Må bra
I mars drar Må-Bra-projektet igång. Projektet riktar sig till nyanlända och
språksvaga kvinnor som är intresserade av fysisk aktivitet. Vi träffas
varannan tisdag med start den 13 mars för att prova på olika sporter,
aktiveter och ta del av olika föreläsningar med fokus på idrott och hälsa.
För mer information kontakta: Shaimah.Mowjer@upplands-bro.se

Upplands-Bro vän
Här skapas möten mellan nyanlända och etablerade Upplands-Brobor.
Det handlar om en frivillig social kontakt där båda har intresse av att
träffa varandra och göra olika typer av aktiviteter tillsammans. Det finns
inga krav på antal gånger man ska ses och det bygger helt på det
gemensamma intresset. Den som är nyanländ får möjlighet att prata
svenska, lära känna kommunen och omgivningarna bättre. Den som är
etablerad i kommunen har möjlighet att lära känna någon som är helt ny
i kommunen. Kanske blir resultat vänskap varar länge. Kanske har ni
barn i samma ålder som vill leka ihop. Alla Upplands-Brobor kan bli en
Upplands-Brovän. Familj, par, ensam, gammal och ung. Vill du bli
Upplands-Bro vän? Anmälan görs till: upplandsbrovan.ubv@gmail.com
Cykelprojektet
Förra årets uppskattade cykelprojekt i samarbete med Cykelfrämjandet
återkommer även i år. Under 2017 hann vi med två omgångar och i år
hoppas vi på lika många. Första kursen går av stapeln i maj och andra
omgången kommer att hållas under sensommaren augusti-september.
Vill du lära dig cykla eller bli kursledare, kontakta:
moslim.akill@upplands-bro.se
Föreningsträffen 18e april
Delaktighet i det lokala föreningslivet är ofta en viktig nyckel in i
samhället. För att kommunens föreningar och nyanlända ska få
möjlighet att lära varandra arrangeras en föreningsträff på Nyfiket. Vi
välkomnar alla föreningar i kommunen som är intresserade av att ta
delta. För att få mer information eller anmäla intresse av att delta,
kontakta: moslim.akill@upplands-bro.se
Nationaldagsfirande 6e juni
Vi vill uppmärksamma Sveriges nationaldag tillsammans med våra
nyanlända i kommunen. Planeringen inför årets nationaldagsfirande
drar igång under april månad, vill du vara med och planera firandet,
anmäl dig till: moslim.akill@upplands-bro.se
Volontärsdagen 5e december
Upplands-Bro kommun firar internationella volontärsdagen för att
uppmärksamma samhällsengagemang och delaktighet. Evenemanget
kommer att äga rum den 5e december och alla våra volontärer är
välkomna, Inbjudan kommer att komma ut när det börjar närma sig. För
mer information kontakta: maryam.korminouri@upplands-bro.se

Lucia 13e december
Vårt traditionella luciafirande tillsammans med kommunens nyanlända
planeras även i år. Vill du vara med och planera luciafesten eller ha mer
information, kontakta: Homa.Khosrawi@upplands-bro.se

Föräldrastöd
Familjen i fokus
Familjen i fokus är ett nystartat samarbete mellan kommunens BVC,
Familjebehandling, Öppna förskolan och Integrationsenheten. Syftet är
att lättare nå ut till nyanlända med information samt skapa en plattform
för diskussioner och dialoger kring familjerelationer, barnuppfostran,
föräldrarollen och annat runt familjelivet. Vill du veta mer om arbetet,
kontakta: rafif.makboul@upplands-bro.se

Demokrati, utbildning och arbete
Spåkcafé
Språkcafét återuppstår i en ny form, i ett bredare samarbete mellan
Integrationsenheten, Upplands-Bro volontärer, Skogakyrkan, Röda
korset, SFI och Biblioteket. Snart kommer information om exakta datum
och tider. Språkcafé kommer att hållas dels på Nyfiket i Bro centrum
och dels på Kulturhuset i Kungsängen. För mer information om
verksamheten, kontakta: Shaimah.Mowjer@upplands-bro.se
Demokratiskola
I år är det valår och flera av våra nya samhällsmedborgare får kanske
rösta för första gången, i Sverige, eller överhuvudtaget. Det är viktigt att
få information om och förstå hur grunderna i vårt demokratiska
samhälle fungerar. Hur styrs Sverige, hur styrs kommunen och hur kan
man påverka? Vad innebär demokrati, vilka är våra grundlagar, vilka är
våra främsta rättigheter och hur röstar man rent praktiskt? Detta är
några exempel på vad demokratiskolan kommer att ta upp.
Demokratiskolan drar igång i slutet av april är öppen för alla som
känner att de vill lära sig mer om demokrati, du behöver alltså inte vara
nyanländ eller förstagångsväljare för att delta. För mer information
kontakta: rafif.makboul@upplands-bro.se

Kvinnoprojektet
Kvinnoprojektet handlar om att skapa en gemensam plattform för
kvinnor med olika bakgrunder och erfarenheter där gemenskap, lärande
och utveckling står i centrum. Tillsammans håller vi i olika typer av
aktiviteter, allt ifrån att temakvällar med föreläsare till att laga mat och
arrangera gemensamma fester. Kvinnoprojektet drar igång efter
sommaren och vi hälsar då både gamla och nya deltagare varmt
välkomna. Vill du veta mer om projektet eller anmäla ditt deltagande
kontakta: Shaimah.Mowjer@upplands-bro.se
Café Nyfiket
Det mysiga caféet i Brohuset drivs som ett arbetsmarknadsprojekt där
framförallt kvinnor som saknar tidigare arbetslivserfarenhet kan få sin
första anställning eller kombinera svenskastudier med praktik eller
visstidsanställning. Målet är att de senare ska kunna ta nästa steg ut på
arbetsmarknaden med arbetslivserfarenhet och språk. Några av café
Nyfikets fantastiska medarbetare har varit med sedan starten och byggt
upp verksamheten, utvecklat menyn och atmosfären. Är du intresserad
av att arbeta hos oss på café Nyfiket, göra en beställning eller vill veta
mer om verksamheten, kontakta: Homa.Khosrawi@upplands-bro.se
Nyfiket
Förutom Café och Servicedesk är Nyfiket också en central mötesplats i
Bro. I år kommer verksamheten att utvecklas ytterligare och vi arbetar
för att Nyfiket ska bli en bredare mötesplats för kommunens boende.
Nyfiket ska bli mer levande genom samarbeten med såväl civilsamhälle
som andra instanser. För mer information om Nyfiket, kontakta:
rafif.makboul@upplands-bro.se

Stöd och mottagande
Servicedesken Nyfiket
På Nyfiket kan nyanlända och övriga få praktisk hjälp med olika typer av
ärenden. Det kan till exempel vara hjälp med att ladda ner bank id,
förstå vad som står i post från myndigheter, ställa sig i bostadskö, få
information om olika instanser eller allmän samhällsvägledning.
Servicedesken är bemannad alla vardagar för drop in.
För större ärenden rekommenderas att boka en tid i förväg. Vi talar
svenska, engelska, arabiska, persiska, dari, gorani, sorani och
använder tolk för övriga språk.

Öppettider Servicedesk Nyfiket:
Måndag:13.00-16.00
Tisdag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00- 16.00
Torsdag:10.00-16.00
Fredag: 10.00-15.00
Besöksadress: Nyfiket, Broplan 1, Bro centrum
Du kan boka tid genom att mejla eller ringa någon av våra handläggare:
Homa Khosrawi (gorani, sorani, persiska, engelska, svenska)
E-post: Homa.Khosrawi@upplands-bro.se
Tel: 0858169525
Sharyar Sazesh (dari, persiska, svenska, engelska)
E-post: Sharyar.Sazesh@upplands-bro.se
Tel: 0858169541
Moslim Ali Akill (arabiska, svenska, engelska)
E-post: Moslim.AliAkill@upplands-bro.se
Tel: 0841061335
Shaimah Mowjer (arabiska, svenska, engelska)
E-post: Shaimah.Mowjer@upplands-bro.se
Tel:0841061336

