ASYL I JÄRFÄLLA – tidiga insatser för
asylsökande i Järfälla kommun
Är du asylsökande och bor i Järfälla, eller känner du någon som är det?
För personer som är 18 år eller äldre, söker asyl i Sverige, och bor eller arbetar i
Järfälla kommun, finns 2018 ett kostnadsfritt program, Asyl i Järfälla, med ca 12
veckors kurser i svenska, samhällskunskap samt hjälp på väg in i arbetslivet. Hjälp
oss att ge fler möjligheten att delta - genom att sprida informationen!
Vad innehåller programmet?

Kursprogrammet (ca 12 veckor) börjar med en allmän information och följs av kurser
i svenska och samhällskunskap. Dessutom ingår stödinsatser på vägen till arbete
(mentor, möjlighet att delta vid träffar med företag och andra insatser för att hjälpa på
väg till arbete för dem som har arbetstillstånd).
Dessutom - välkommen att delta i mingelträffar, få en Järfällakompis eller
fadderfamilj, och delta i språkcaféer och andra aktiviteter.
Hur går man med?
Du som är asylsökande - välkommen till ABF, Kvarnplan 6 i Jakobsberg, vid kursstart
kl 09.00 den 12/2, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5 2018. Ta med ditt LMA-kort! Maila också
integration@jarfalla.se så får du information. Är du kontaktperson? Följ gärna med.
Varför ska man delta i programmet som asylsökande?
•
•
•
•

Lär dig svenska och mer om det svenska samhället
Få kunskap, verktyg och kontakter som kan hjälpa dig att hitta arbete
Du får ett diplom och är efter kursen välkommen till många andra aktiviteter
Det är kostnadsfritt!
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Vem organiserar Asyl i Järfälla?
Järfälla kommun genomför insatsen under 2018 tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan och ABF. Vi samverkar även med Islamic Relief Sverige (med projektet
Mobila mötesplatser) och Individuell Människohjälp.
Hur kan jag / min organisation hjälpa till?
Vi behöver hjälp med att få fram informationen till asylsökande i Järfälla. Sprid gärna
detta dokument, och känner du någon asylsökande, förklara att detta är en bra
möjlighet som inte kostar något. Visa gärna vägen till ABF och/eller hjälp personen
att anmäla sig till integration@jarfalla.se.
Har ni språkcaféer eller andra aktiviteter där ni kommer i kontakt med asylsökande
kan ni göra stor nytta genom att uppmuntra dem att anmäla sig till kurspaketen (se
nedan) samt följa Ny i Järfälla på Facebook, samt installera appen Etablerad. På så
sätt får de inbjudningar och aktuell information.
Vi välkomnar även företag som vill delta i näringslivskontakter med arbetssökande
asylsökande. Tack alla för ert engagemang!

Var finns löpande information om detta och integrationsarbetet?
Hjälp oss gärna genom att hänvisa intresserade av detta och av integrationsfrågor
över huvud taget till våra informationskanaler:
•
•
•
•

Läs mer på www.jarfalla.se/integration
Följ sidan Ny i Järfälla på Facebook (information om aktiviteter mm för
nyanlända och funktionärer)
Ladda ner appen Etablerad på http://jarfalla.etablerad.com (info på flera språk)
Dessutom kan man följa sidan Integration Järfälla på Facebook för allmän
information om integrationsarbetet.

Vem är kontaktperson på Järfälla kommun?
Vill du veta mer om Asyl i Järfälla, eller hjälpa till, välkommen att kontakta oss:
•
•

Alexander Rajsic, samordningschef integration och mottagande
(alexander.rajsic@jarfalla.se)
Patrik Vuorio, utvecklingsstrateg/projektledare för samverkansplattformen för
integration och för Asyl i Järfälla (integration@jarfalla.se)

Projektet Asyl i Järfälla finansieras med hjälp av medel för tidiga insatser för
asylsökande (TIA) från Länsstyrelsen i Stockholms län.
2

