Projekt Barnets bästa vid återvändande
bjuder in till årets kanske mest intressanta konferens

OM ÅTERVÄNDANDE
FÖR ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA
21 och 22 maj 2019, Stockholm
PLATS:
Dag 1:
Folkets Hus Konferens,
Stockholm City Conference
Center
Barnhusgatan 12-14,
111 23 Stockholm
Dag 2:
Norra Latin,
Stockholm City Conference
Center
Drottninggatan 71b,
111 36 Stockholm
TID:
Tisdag 21 maj 2019
8.30 - 17.00
och
onsdag 22 maj 2019
8.30 - 16.00
ANMÄL DIG SENAST:
Fredag 12 april 2019
ANMÄLAN SKER VIA LÄNK KLICKA HÄR!
Vi förbehåller oss rätten att
debitera 500 kr per person vid
utebliven avbokning.
Avbokning sker via mejl:
marie.lidberg@stromsund.se
ÖVRIG INFORMATION:
Dagarna är kostnadsfria,
projektet bjuder på fika och
lunch
PROJEKTETS DELTAGANDE
KOMMUNER OCH
ORGANISATIONER:
Berg, Bräcke, Hjo,
Hudiksvall, Härjedalen,
Jönköping, Karlstad,
Linköping, Norrköping,
Skövde, Storuman, Tibro,
Tidaholm, Västerås, Umeå,
Östersund och Vårljus –
Stockholmskommunernas
egen barn- och ungdomsverksamhet.

Projekt Barnets bästa vid återvändande bjuder in till en
halvtidskonferens i Stockholm. Under nästan två års tid har
projektet hållit föreläsningar, utbildningar och workshops
med syfte att öka kompetens och förbättra förutsättningar
för lokal samverkan kring frågor som rör barn utan vårdnadshavare som ska återvända till sitt hemland.
Under konferensen lyfter vi samtal med barn och unga,
lokal samverkan, yrkesroller och ansvarsområden. Hur skapar vi en fungerande samverkan? Var börjar och slutar
mitt uppdrag? Vilka förutsättningar och framförallt vilket
stöd finns för barn och unga som återvänder?
En av föreläsarna under konferensen är Masood Ahmadi
från International Organization for Migration (IOM) i Kabul,
Afghanistan. Masood kommer att berätta om förutsättningar och möjligheter för personer som återvänder till Afghanistan.
Konferensen kommer att webbsändas vilket gör det möjligt för dig som inte kan delta på plats att ta del av föreläsningarna. Det finns även möjlighet att se delar av konferensen i efterhand.
Dag ett består av föreläsningar samt en expertpanel som
svarar på frågor och diskuterar de ämnen som lyfts under dagen. Dag två kommer att bestå av fördjupande
workshops.
Konferensen har ett begränsat antal platser om 100 deltagare dag ett och 40 deltagare dag två.
Vill du vara helt säker på att få plats kan du anmäla dig
redan nu. Detaljerat program kommer senare!

VARMT VÄLKOMNA!

Strömsunds kommun driver tillsammans med Migrationsverket
och Länsstyrelsen Jämtland projekt Barnets bästa vid återvändande.
Projektet medfinansieras av Asyl-, migrations– och integrationsfonden
(AMIF).

