INFORMATION TIA
● TIA-ansökningen stängde 20:e mars och Länsstyrelsen fick in 41 ansökningar.
● Anställning och arbete under asyl: Checklistor för arbetstagare och arbetsgivare
finns nu även på arabiska. De finns bifogade i mailet.
● Ni som har verksamheter för asylsökande och nyanlända har fått en egen sida på
informationsverige.se. Här finns uppgiftsformulär för aktivitetskalendern tillgänglig
för nedladdning. Hemsidan kommer uppdateras med stödmaterial som Länsstyrelsen
publicerar: https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/
● Heldag om återvändande i Malmö: Den 20 maj hålls en heldag om återvändande.
Det kommer ges information och föreläsningar om bland annat psykosocialt stöd,
empatitrötthet och vad som generellt gäller och är bra att tänka på vid återvändande,
både för de asylsökande som fått avslag och hur vi kan bemöta på bästa sätt.

EXTERN INFORMATION
● Forum kritisk till förlängd tillfällig asyllagstiftning:
https://www.socialforum.se/article/remissvartillfalligalagen/
● Rädda Barnen har en stödlinje för dig som har flytt till Sverige. Numret är 0200-77 88
20 och finns tillgänglig på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska.
● Uppdaterat informationsmaterial om nya gymnasielagen finns här:
https://sweref.org/ett-nytt-informationsmaterial-om-nya-gymnasielagen/#.XI390vkFr
mg.facebook
● SKL: Ersättning för ensamkommande räcker inte:
https://www.vimmerbytidning.se/nyheter/skl-ersattning-for-ensamkommande-racke
r-inte-om5887244.aspx

KALENDER
●

Föreläsning om Migrations- och asylrätt
Arrangeras av Rädda Barnen Region Syd
Tors 4 apr 17:00 - 19:00
Ledebursgatan 5, Malmö
Sista anmälningsdag imorgon, 2/4:
https://kalender.raddabarnen.se/raddabarnen/detail/53/1554390000000

● Heldag om återvändande
Arrangeras av Röda Korset, Rädda Barnen och Länsstyrelsen Skåne
Tors 20 maj 8.30 - 1600
Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö
Inbjudan skickas ut snart

NORDVÄSTRA SKÅNE
● Den 12 april 12.00-16.00 hålls tematräff på Folkets hus i Helsingborg. Syftet med
dagen är att få en bättre översikt om vilka aktiviteter som redan genomförs och
planeras i nordvästra Skåne. Det kommer även ges information om den reviderade
reseersättningen, metoder för behovsanalys och information om
samverkansorganisationen Helsam som är verksam i Helsingborg. Det bjuds på lunch
och eftermiddagsfika. Välkomna!
Anmälan görs via länk, där även all övrig information finns:
https://simplesignup.se/event/149909-tematraeff-helsingborg

NORDÖSTRA SKÅNE
● Save the date: 6 maj 17-19. Tematräff angående Psykisk ohälsa hos unga!
Medverkande är Aras Salih, psykolog för Röda korsets traumacenter samt en
ambassadör från “Den egna berättelsen”, Hjärnkoll!
Mer information om t ex lokal kommer i separat mail!

MELLERSTA SKÅNE
● Ingen ny information

SÖDRA SKÅNE
● TIA- och NAD-samordnare och eventuellt NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne planerar
en nätverksträff i södra Skåne. Mer information kommer.

MALMÖ
● Ingen ny information

KONTAKTER TIA-SAMORDNARE
● Ulrika Lindstrand, Rädda Barnen / TIA-samordnare Nordvästra Skåne
ulrika.lindstrand@rb.se / 08 – 698 9116
● Monica Österström , Röda korset / TIA-samordnare Nordöstra Skåne
monica.osterstrom@redcross.se / 0724-51 98 48
● Sofia Rydberg, Sensus / TIA-samordnare Mellersta Skåne
sofia.rydberg@sensus.se / 0761-60 56 97
● Buhaa Abdulrahman, Sensus / TIA-samordnare Mellersta Skåne
Buhaa.Abdulrahaman@sensus.se / 0735-34 17 47
● Natasha Wrang, KC Södra Skåne / TIA-samordnare Södra Skåne
tia.sodraskane@kckompetenscenter.se / 0763-23 33 40
● Natasha Wrang, Malmö ideella / TIA-samordnare Malmö
natasha@malmoideella.se / 0763-23 33 40

