Utbildningsdag för dig som möter
asylsökande, nyanlända och
ensamkommande barn och unga

Datum och plats
14 juni 2019
Kl. 08.30-16.30

Länsstyrelsen Värmland, Migrationsverket, Polismyndigheten,
Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Kyrkan bjuder in till en
utbildningsdag om asylprocessen och hållbart engagemang.

Målgrupp
Personer som i sitt ideella
engagemang eller i sitt arbete
möter asylsökande, nyanlända och
ensamkommande barn och unga.

Att engagera sig för barn och vuxna i utsatta livssituationer känns ofta
meningsfullt och berikande, men kan samtidigt också vara tufft och
utmanande. Det är inte ovanligt att få bevittna eller höra talas om svåra
situationer, berättelser och livsöden. Många som regelbundet möter
personer som varit med om svåra påfrestningar, oavsett om det är i
sin yrkesroll, privat eller som frivillig i en organisation, kan med tiden
beskriva att de börjar känna sig utmattade, likgiltiga och att de börjat
tvivla på att deras arbete faktiskt gör skillnad.
Hur kan vi då på ett hållbart sätt göra skillnad för unga och vuxna i
utsatta livssituationer och samtidigt ge korrekt information så att vuxna
och unga kan göra välgrundade val om sin asylprocess? Under dagen
får du information om hur asylprocessen fungerar och de bestämmelser
som reglerar detta. Vi arbetar under dagen med olika sätt att stärka
och främja hållbart engagemang hos oss själva och i våra nätverk. Du
får även möjlighet att möta och ställa frågor till olika myndigheter och
organisationer om deras arbete.
Moderator för dagen är Sofia Rönnow Pessah som till vardags arbetar som
jurist på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Västerstrandskyrkan
Sixbacken 1, Karlstad

Kostnad
Anmälan kostnadsfri
Anmälan
Senast 7 juni 2019 via kalendern
på www.lansstyrelsen.se/varmland
Mer information
Sofia Olsson
010-2247341 sofia.olsson@
lansstyrelsen.se
Karin Lidén
010-224 73 04
karin.liden@lansstyrelsen.se
Nour Aghy
010-224 73 48
nour.aghy@lansstyrelsen.se

ANMÄL DIG HÄR

www.lansstyrelsen.se/varmland

Program
08.30 Registrering och kaffe
09.00 Inledning
Länsstyrelsen Värmland och Sofia Rönnow Pessah, Jurist Rådgivningsbyrån för asylsökande och 		
flyktingar
09.30 Asyl- och återvändandeprocessen
Jessie Ahrdenberg och Andreas Oxelgren, Migrationsverket
Vad innebär det att söka asyl, vilket stöd ger samhället och vad händer i olika delar av asylprocessen?
Migrationsverket informerar om sitt arbeta, vad som händer under olika delar av asyl- och återvändan
deprocessen samt hur mottagandet av asylsökande fungerar i Sverige. Migrationsverket informerar 		
också om neddragning av verksamhet i Värmland, utflyttning ur boenden samt hur verksamheten kom
mer att se ut framöver.
10:45 Paus
11.00

Gränspolisens arbete med återvändande
Christina Ljungwall Middleton och Emelie Hedin, Polismyndigheten
Gränspolisen inom Polismyndigheten arbetar med flera delar som rör utländska medborgare.
En av dessa innebär ett ansvar för att verkställa utvisningsbeslut som överlämnats från 			
Migrationsverket.
Dessa ärenden rymmer ofta svåra samtal med den enskilde och förutsätter att man agerar respektfullt
och humant
och självklart med relevant kompetens. Gränspolisen kommer att berätta hur deras arbete ser ut
och vilka åtgärder man kan vidta för att verkställa ett utvisningsbeslut.

12.00 Lunch
13.00 Workshop empatitrötthet och hållbart engagemang
Erik Ulnes, Case Manager Rädda Barnen
Hur kan vi göra skillnad för vuxna, unga och barn i utsatta livssituationer och samtidigt må bra själva?
Under workshopen pratar vi om vad empatitrötthet är, hur det uppkommer och vad det kan leda till. Vi
arbetar under workshopen också med olika sätt att stärka och främja hållbart engagemang hos oss 		
själva och i våra nätverk.
Hur vi behöver lägga upp våra verksamheter och hur vi behöver organisera vårt stöd för att utifrån detta
kunna ha ett hållbart engagemang. Både utifrån att kunna ge det bästa stödet, och att själv kunna
orka med att vara en hjälpare.
15.00 Frågetorg med fika samt information om den nya gymnasielagen
På frågetorget har du möjlighet att möta och ställa frågor till representanter från
Polismyndigheten, Migrationsverket, Länsstyrelsen Värmland, Asyl- och flyktinghälsa Region Värmland,
Galaxen Karlstad, Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan.
Parallellt med frågetorget föreläser Annica Ring, regional verksamhetsexpert på Migrationsverket
Om den nya gymnasielagen och studiealternativ för den som fått tillfälligt uppehållstillstånd
för gymnasiestudier.
16.00 Sammanfattning och avslutning av dagen
Sofia Rönnow Pessah, Jurist Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
16.30 Dagen avslutas
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