Mötesplatsermun
i Tingsr yds kom

Vad kan du få hjälp med hos oss?
Kontakt med myndigheter
Hjälp med blanketter
Kontakter med föreningar och fritidsaktiviteter
Hjälp med svenska språket
Låna dator på plats eller läsa en tidning

I Tingsryds kommun jobbar vi för att alla ska känna sig väl bemötta,
oavsett bakgrund.Tingsryds kommun har tre mötesplatser med syfte att
skapa förutsättningar för människor med olika kulturella och etniska
bakgrunder att träffas och lära ifrån varandra.
Vad är en mötesplats?
Mötesplatserna är en plats för alla . Det spelar ingen roll om du är svensk, nyanländ, pensionär,
ungdom eller invandrare som bott länge i Sverige.
Vad gör man på mötesplatserna?
Mötesplatserna har samverkan med studieförbundet ABF. De arrangerar studiecirklar i svenska
språket, samhällsinformation, information från olika myndigheter med mera.

Vill du boka en av våra lokaler?
Du kan boka lokalen om du vill
genomföra en aktivitet. kontakta en av
kommunens integrationssamordnare.
På mötesplatserna anordnas det föredrag i samverkan med föreningar och idéburna organisationer.
Det anordnas också tillfällen med internationellt teman, som till exempel matlagning.
En god samverkan med olika föreningar och idéburna organisationer med aktiviteter som passar alla
åldrar är viktiga för att få nyanlända att integreras och knyta kontakter med det svenska samhället.
Det går också att anmäla sitt intresse för att hålla i ett föredrag. På mötesplatserna kan du även lära
känna andra människor och byta erfarenheter med varandra.
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Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Anna Pastoor
Integrationssamordnare
0477-442 65

Stefan Johansson
Integrationssamordnare
0477-441 60

Tingsryds kommun 		
Avdelningen för Arbete och Lärande
Box 88 				
362 22 Tingsryd			
Telefon: 0477-441 00

Besöksadress:
Torggatan 12
362 22 Tingsryd

