
Stockholm 8–9 mars
Katarina församling, (Franciskussalen), Högbergsgatan 15 A, Stockholm

Välkommen att delta i en utbildning för dig som arbetar med asylsökande och flyktingar i kyrkorna eller den ideella sektorn 
eller för dig som vill lära dig mer om asylprocessen, aktuella lagar och regler och om psykosocialt stöd.  Kursen ingår i ett 
utbildningsprojekt kallat #Värme vilket ska uttydas Värdighet, Medkänsla, Kunskap. Huvudsyftet är att till och med våren 
2019 arrangera tjugo regionala utbildningar. 

Information om kursen
• Kursen är en sammanhållen tvådagarskurs, man deltar båda dagarna.
• Dag 1 handlar om asylrätt och asylprocessen, inkl den förändrade asyllagstiftningen. (Kl. 9-ca 16.30)
• Dag 2 handlar om bemötande och psykosocialt stöd. (Kl. 9-ca 16)
• Det blir möjlighet att ställa frågor kring specifika fall.
• Det blir tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Målgrupp
Målgrupp för kursen är människor i kyrkor och samfund eller andra delar av den ideella sektorn, volontärer och anställda, 
som arbetar med asylsökande och flyktingar – eller som i övrigt är intresserade av området. 

Arrangör
Kursen är kostnadsfri. Fika ingår. Luncherna betalas av deltagarna själva. Arrangör är Sveriges kristna råd. Föreläsarna 
kommer även från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och från Svenska kyrkan. För kursledning står personal 
från studieförbunden Bilda eller Sensus.

Speciellt för Stockholmskursen
Goda Grannar är ett samarbete som började 2015 då 4 000 transitflyktingar övernattade i Stockholms moské och Katarina 
församling. Nu bedrivs med hjälp av ett 60-tal volontärer rådgivning vid åtta tillfällen i veckan på fem olika platser, fem 
språkcaféer, matchning av kompisfamiljer m.m. För dom kursdeltagare som vill och kan erbjuds ett studiebesök i moskén 
och information om Goda Grannars arbete omedelbart efter första dagens utbildning. (Kl. 17-senast 18.30). Goda Grannars 
projektledare Jalal Darir, tillika ordförande för Stockholms moské, och Goda Grannars samordnare Kerstin Bergeå leder oss 
under studiebesöket.

Anmälan
Anmälan sker senast den 28 februari, på hemsidan eller via e-post: emma.nygren@skr.org. 
Frågor: Peter Karlsson, Projektledare #Värme, peter.karlsson@skr.org. 

– en utbildning i asyl- 
och migrationsfrågor 

EUROPEISKA UNIONEN
Asyl-, migrations- och 
integrationsfonden 

MEDFINANISERAS AV:

www.skr.org/varme


