APRIL 2016

PAJALA KOMMUN INFORMERAR
> läs mer på pajala.se

> Ansök om stöd/medfinansiering

> Inbjudan

Pajala kommun har av regeringen erhållit
medel för att under år 2016 arbeta med integration av nyanlända personer. Vissa medel
ska användas för att bedriva projekt som förbättrar och utökar integrationen av nyanlända
i vår kommun.

Ni som bedriver, planerar att bedriva eller ni
som vill arbeta med integration för nyanlända
är välkomna till en gemensam träff som kommunen samordnar.

för integrationsprojekt

Kommunen tar därmed emot ansökningar om
projektstöd eller medfinansiering för att bedriva projekt inom området hållbar integration. I
vår kommun är det cirka 800 personer (barn
och vuxna) som kan komma att beröras/dra
nytta av projekten eller delta i verksamheter
som bedrivs.
Sökande kan vara förening, organisation eller
företag. Projekten ska rikta sig till personer
som antingen söker asyl eller fått uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn.
Projekten kan exempelvis handla om: språkinlärning, praktik, arbete, aktiviteter, kännedom
om lokalsamhället och Sverige, social inkludering etc.
Ansökningstid: Omgående - 30/4 2016. Ansökningarna beviljas löpande. För mer information se: www.pajala.se

Till föreningar/organisationer/företag och
andra intresserade.

Syftet med träffen är att ni ska få information
om andra projekt som är på gång i vår kommun samt utbyta erfarenheter med varandra
och kanske hitta samarbetsformer.
Vi träffas den 14/4 kl. 18.00
Plats: Kommunhuset
Vi bjuder på fika.Välkomna!
Anmälan till:
Britt-Marie Veräjä senast den 12/4 på tel:
0978-120 82 eller via mail:
britt-marie.veraja@kommun.pajala.se

> Studerar du på högskola eller
universitet?

Kommunen erbjuder möjlighet till högskolepraktik i fem veckor under sommaren.

Vid frågor kontakta:
Britt-Marie Veräjä på 0978-120 82 eller via
mail: britt-marie.veraja@kommun.pajala.se

Vi välkomnar dig som är inskriven vid högskola och har minst en termin kvar att studera
efter sommaren att ansöka om högskolepraktik hos oss. För att vara behörig sökande ska
du även ha anknytning till Pajala kommun.

> Vill du sommarjobba?

Vi öppnar upp för ansökan i mitten av april, så
håll utkik på pajala.se

Pajala kommun erbjuder sommarjobb till ALLA
skolungdomar som går ut 1:an eller 2:an på
gymnasiet och är född 1998 eller 1999.
Ansökningstiden är mellan 15 april och 8 maj
så håll utkik på pajala.se
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Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna
att kontakta personal- och löneenheten via
växeln 0978-120 00 eller e-post:
personal-loner@kommun.pajala.se

