KomHIT Flykting

Ni har anmält ert intresse av att vara med i
projektet KomHIT Flykting

Målet med projektet är att ta fram en nätbaserad
resurs där olika verksamheter kan hämta material
som stöder kommunikation med människor på
flykt. Materialet tas fram tillsammans med er som
på så sätt får stå modell för hur materialet kan se
ut och användas.

Er medverkan i projektet: Tanken är att er
medverkan ska begränsas så mycket som möjligt i
tid och innebär att vi besöker er två-tre gånger.
Vår uppgift blir att matcha era erfarenheter och
behov med olika former av kommunikationsstöd.
Besök 1: Vid ett första besök hos er deltar 1-2
personer från Dart och 2-4 personer som är
insatta i verksamheten. Om ni har någon
medarbetare i verksamheten som talar flera språk
så kan det vara en bra idé att fråga om hen vill
vara med på mötet. Det är bra om chef eller
verksamhetsutvecklare deltar. Om det inte går så
behöver vi namn på den person som godkänt er
medverkan i projektet.
Vi kartlägger de utmaningar ni har när det gäller
kommunikation och kommer överens om hur
kommunikation kan stödjas, vilka ord och fraser
som är viktiga och hur materialet ska se ut. Vi tar
också ett foto som ska representera
er verksamhet på hemsidan. Efter mötet
informerar ni era kolleger om det vi pratat om.
Besöket tar max 3 timmar. Vi bestämmer också tid
för ett uppföljande möte.
Vi tillverkar och överlämnar material till er,
antingen personligen eller via post.
Materialet översätts till albanska, arabiska, BKS,
dari, kurmanji, pashto, persiska, tigrinja,
somaliska, sorani.
Ni använder materialet, diskuterar med varandra
hur det går och samlar in synpunkter.

Besök 2: Tar 1-2 timmar, 1-2 personer från oss och
samma personer från er som vid första mötet. Fler
intresserade är välkomna! Vi kommer överens om
vilka ändringar som behöver göras och skickar det
reviderade materialet till er
Besök 3: Om det behövs så kommer vi en tredje
gång.Våra gemensamma möten tar alltså ca 6
timmar. Vi kommer också gärna till ett APT för att
informera all personal om ni önskar det.

Det material som görs för er verksamhet läggs på
KomHIT Flyktings sida på nätet (webbresursen)
och blir därmed tillgängligt för andra
verksamheter i Sverige och andra länder.
Ansvarig
Det är viktigt att någon i er verksamhet är
ansvarig för deltagandet i projektet. Den som är
ansvarig ser t.ex. till att material som behövs i
verksamheten finns utskrivet och lättillgängligt,
informerar kollegor på APT och liknande samt
håller dialog med chef om ev. problem med
användandet, idéer på hur användningen kan
utvecklas etc.
Alla verksamheter som deltar i projektet
erbjuds utbildning om kommunikation och
kommunikationsstöd. Nästa tillfälle är den 21
september kl 9-16.
5 december (kl. 9-12 i Jubileumsaulan
SU/Sahlgrenska) har vi ett avslutande möte för alla
verksamheter och andra som är intresserade av
att ta del av projektets resultat.
Kontakt
susanne.backstrom@vgregion.se 0700-822668
ingrid.mattsson-muller@vgregion.se 0707-850547
linnea.smedler@vgregion.se 0720-063673
lorna.bartram@vgregion.se 0704-043911
josefin.b.hansson@vgregion.se 0706-531531
Projektledare: ulrika.ferm@vgregion.se 0707850210

För info om symbollicenser: http://www.dart-gbg.org/licenser
Detta bildstöd är skapat via www.bildstod.se

