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Lokale kontaktpersoner sikrer god modtagelse
Uanset om efternavnet er Jensen eller Ahmed, har det en stor betydning for at føle sig hjemme, at man
tages godt imod på sin nye bopæl, og får en introduktion til fritidsaktiviteter og foreningslivet lokalt.
Integrationsafdelingen har et godt samarbejde
med lokale, når det kommer til modtagelse af nye
borgere, og vi søger kontinuerligt at udbygge
samarbejdet med lokale kontaktpersoner. Det kan
blive dig.
I Rønne, Aakirkeby, Klemensker, Pedersker og
Nexø er der bofællesskaber og husmøder, hvor
man som lokal har mulighed for at komme og byde
de nye borgere velkommen til området. Kontakt
os, for at høre hvornår næste husmøde er.

Bornholms Tidende, 19. december 2017

I Klemensker kom Bornholms Tidende forbi til det
første åbne husmøde på det nye bofællesskab. De
nye borgere havde i forvejen en god kontakt til de
lokale, som til mødet blev udvidet med endnu
flere. Du kan læse artiklen på www.tidende.dk.

Bliv lektie- og sprogven for en ny borger
Alle nye borgere modtager sprogundervisning, men mange mangler netværk blandt danskere og får ikke
talt dansk uden for skolen. Derfor har Integrationsafdelingen startet et netværk af frivillige lektie- og
sprogvenner. Pt. består netværket af 17 frivillige, og der er plads til flere. Alle, som taler dansk, og som er
over 18 år kan blive frivillige. Som frivillig lektie- og sprogven matches du med en ny borger, og sammen
beslutter I hvor, hvornår og hvor ofte I mødes over lektierne eller anden sproglig aktivitet. Adjunkt og
forsker på integrationsområdet Kristina Bakkær Simonsen blev d. 31. januar på P4 Bornholm spurgt til det
nye tiltag i kommunen. Udover den konkrete sprogtilegnelse, som sker når man øver sig sammen, fortæller
Simonsen, at flygtninge får noget ekstra ud af relationen med en dansker:

Kristina Bakkær Simonsen

Alt det sprog, der kan sive ind i hjernen ubevidst, og alle de hverdagsudtryk, der bare
kommer frem, når man er i almindelig hverdag. Men måske endnu vigtigere, så er der
de ting, som ligger udover det at lære sprog, nemlig at opleve, at man får et netværk,
at man lærer noget om samfundet, og hvordan det er at omgås med danskere. På den
måde føler man større tilknytning til det sted, man nu er kommet til.

Forsker fra Århus Universitet

Hvis du vil høre hele indslaget, kan du klikke på dette link og spole ca. 1 time og 34 minutter frem i udsendelsen:
https://www.dr.dk/radio/p4bornholm/p4bornholm-morgen-radio/p4-morgen-2018-01-31-06-05-8#!00:00:00.

Frivillige og civilsamfund spiller en afgørende rolle i integrationsindsatsen. De er nemlig med til, at de nye
borgere finder sig godt til rette socialt og kulturelt. Vi åbner derfor dørene igen til et informationsmøde
onsdag d. 7. marts kl. 19.00 på Landemærket 26 i Rønne. Vel mødt!
På portalen frivilligbornholm.dk kan du holde dig opdateret på frivilligjobs på Bornholm

Udstilling: På flugt
Siden 2011, er der kommet næsten en million syriske flygtninge til
Europa for at søge asyl. Ca. 5 millioner syrere er flygtet til Tyrkiet,
Libanon, Jordan og Irak. Bornholms Museum har pt. en udstilling, der
beskriver primært syreres flugt. Gennem genstande og beretninger
giver udstillingen viden om og en indlevelse i, hvad det vil sige at være på
flugt. Fotograf Martin Thaulow udstiller desuden portrætter af flygtninge
på Bornholm. Udstilling kan ses indtil 31. juli 2018.
Se mere på: http://www.bornholmsmuseum.dk/oplev/udstillinger/saerudstillinger/paa-flugt.aspx
Økonomisk tilskud - Pulje til integrationstiltag
Der er stadig mulighed for at søge kommunale tilskud til frivillighed på
integrationsområdet i 2018:
Kr. 925.000 ønskes benyttet til at understøtte frivillige indsatser i
lokalsamfundet enten via foreninger eller som støtte til særlige
arrangementer. Det kan f.eks. være idrætsaktiviteter, fællesspisning,
børneklubber, køkkenhaver eller andre borgerdrevne initiativer til gavn
for integration og fællesskab. Alle kan søge.
Nedenstående viser udvalgte projekter og tiltag, som i 2017 fik tilskud fra puljen:







Vennepunktet i Rønne er et sted, hvor udviklingshæmmede kan komme
og lave en masse forskellige aktiviteter. I forbindelse med kulturugen
2017 fik Vennepunktet tilskud til en multikulturel aften. Der var oplæg,
snacks, mad, dans, musik og kunst fra andre kulturer.
Bornholmske Flygtningevenner har fået tilskud til to projekter: Et cykelkursus for kvinder og en sycafé, hvor man kan komme og lære at sy og strikke, eller lære andre det.
Aakirkeby Byting fik tilskud til en velkomst- og informationsaften for flygtninge bosiddende i
Aakirkeby. Her mødte foreningslivet og nye borgere hinanden, og især Aakirkeby Idrætsforening fik
mange nye medlemmer.
Rønne Vineyard har fået tilskud til en fisketur og weekendtur, som skal bringe nye og ”gamle”
borgere sammen, og danne nye relationer omkring forskellige aktiviteter.
DGI har fået tilskud til et to-årigt projekt, der står på tre ben:
1. At uddanne velkomstagenter i medlemsforeningerne
2. at uddanne trænere blandt de nye borgere
3. at afholde kom-og-prøv-arrangementer

Integration er mange ting, og tit handler det om at åbne dørene, og at skabe rum for at mødes og danne
nye relationer. Fælles for de tiltag og projekter, som har fået tilskud er, at der elementer af:



Forankring – det kan være i form af relationer mellem mennesker eller medlemskab i
foreningslivet
Egenbetaling – for eksempel egenkapital og/eller brug af andre ressourcer såsom lokaler og
frivillige

Vedhæftet denne mail er ansøgningsskemaet i word-format. Du kan følge linket og læse mere:
https://www.brk.dk/Borger/frivilligkulturogfritid/sogtilskud/Sider/Integration.aspx

Kontakt
Du er altid velkommen til at henvende dig omkring samarbejde og kommentarer til dette brev. Del
gerne brevet her med andre, der kunne være interesserede – Som hermed opfordres til at blive
skrevet op til flere nyheder.
Kontakt frivillighedsmedarbejder:
mette.bisgaard.olesen@brk.dk, Arbejde 56923807, Mobil 29771659.

