Oppland fylkeskommune inviterer til

Flerkulturell konferanse
24. november på Honne, Biri

– En dag med de gode historiene, inspirasjon, faglig påfyll,
tid til samhandling og erfaringsutveksling.

Hva og hvorfor?
GODE HISTORIER
Dette skal være en dag der vi får frem de gode historiene fra kommuner,
frivillige, lag og foreninger. Få inspirasjon gjennom samhandling, faglig påfyll og
erfaringsutveksling.
FYSISK AKTIVITET I DET FLERKULTURELLE OPPLAND
Oppland fylkeskommune, Norsk Friluftsliv, Røde Kors og Forum for natur og
friluftsliv står for del to av dagen. Vi ønsker å skape lokale nettverk for mer
friluftsliv og idrett i det flerkulturelle Oppland. Kveldsprogrammet kan også
være en møteplass for representanter fra ulike miljøer som sammen skaper mer
lokal aktivitet. Gjennom arrangementet ønsker vi å vise til gode aktivitets- og
integreringseksempler.

For hvem?
Målgruppe: Oppland fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland, kommuner,
politikere, regionråd, NHO, LO, Nav, frivilligsentraler, flerkulturelle råd,
friluftsorganisasjoner, idretten og andre lag og foreninger.

Hvor, når og pris?
Konferansen holdes på Honne konferansesenter, Honnevegen 60 på Biri
torsdag 24. november.
Dagen er gratis for alle. Bindende påmelding.
Ved manglende oppmøte faktureres kr 250,-.
Meld deg på her innen 10. november 2016!

Program del 1
12.00		

Lunsj

12.45 		
Velkommen! Flerkulturelt forum i Oppland fylkeskommune
		ved Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland
13.00 		
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
		ved Eva Robin Khan, regiondirektør i IMDi Indre Øst
		GODE HISTORIER
13.20 		
Det flerkulturelle Sel
		ved Kristin Rønn Gårderløkken, kommunalsjef
13.40 		
		

Ny i Norge - hvordan lykkes med egen forretning?
ved Jeroen Oostendorp, forretningsdriver Lillehammer

14.00 		
		
		

Hvordan etablere og drifte en forening?
ved Ivana Milozoviz Steiro og Naomi Aron fra Flerkulturell kvinneforening
og KITA (Kvinne, inkludering, trening og arbeid) Gjøvik

14.15 		
Integrering - personlig historie
		ved Foad Abdi Warsame, miljøarbeider og student
14.30 		

Pause

14.50 		

Kulturinnslag

15.00 		
Hverdagsintegrering i Øystre-Slidre kommune
		ved Gro Lundby, integreringskonsulent og Obada Adnan Ajaj, flyktning
15.30 		
		

Gjøvik har lang erfaring i integreringsarbeid - hvordan har de jobbet?
ved Gjøvik kommune

16.00 		
Oppsummering og avslutning av del 1
		ved Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland

Program del 2
16.20 		

Registrering

16.30 		

Middag

17.30 		
Innledning
		ved Ivar Odnes, fylkesvaraordfører i Oppland
		
		

Flerkulturelt friluftsliv
ved Norsk Friluftsliv

17.45 		
		

Oppland Røde Kors / Til Topps
ved Marte Eika, leder for Oppland Røde Kors D-råd Omsorg

18.05 		
DNT Drammen og omegn
		ved Havva Cukurkaya, prosjektleder flerkulturelt friluftsliv og ildsjelprisvinner av friluftslivsprisen
18.25 		
NJFF Oppland
		ved Tom Pedersen, fiskeveileder og ildsjelprisvinner av friluftslivsprisen
18.45 		

Pause - kaffe/te og frukt

19.00 		
Bildefortelling - Fra mottak til Galdhøpiggen
		ved Goran Saifaldeen Hassan, flyktning ved Søndre Land statlige mottak
19.15 		
		

Behov for aktivisering i asylmottak
ved Kai Skagerud, Gjøvik statlige mottak

19.35 		
Tiltak for flerkulturell inkludering i idretten
		ved Tore Stubrud, Oppland idrettskrets
19.50 		
Kvam IL - flerkulturell inkludering i lokalidretten
		ved Ole-Petter Brendstuen, Kvam IL
20.05 		

Oppsummering og avslutning ved arrangør

I SAMARBEID MED

Forum for
natur og frilufsliv

