SEPTEMBER 2016

PAJALA KOMMUN INFORMERAR
> läs mer på pajala.se

> ABC - Alla barn i centrum

> Öppenstödsteamet

Vi hälsar alla föräldrar till barn 3-12 år varmt
välkomna till vår kommande serie gruppträffar
om föräldraskap. På träffarna varvar vi diskussioner, filmer och övningar baserat på den
senaste forskningen inom föräldraskap och
barns utveckling.

Lider du av psykisk ohälsa? Har du missbrukseller beroendeproblematik? Är du förälder
som behöver stöd i föräldraskapet?

Plats: Möteslokal i samma byggnad som Hälsocentralen. Tid: 17.00-19.30
Träff 1: 27/9		
Träff 3: 25/10

Träff 2: 11/10
Träff 4: 8/11

Träffarna är gratis och vi bjuder på kaffe,
dryck och tilltugg. Vi hoppas att båda föräldrarna kan komma, men om bara en av er
kommer loss så ser vi helst att samma förälder kommer på alla träffarna.
Anmäl dig senast den 20/9 2016 till:
Anna-Lisa Mäkitalo, 0978-120 64
Antalet platser är begränsat. Varmt välkomna
till några mycket givande träffar!
Gruppledare:
Anna-Lisa Mäkitalo och Midde Hedin

> Nyanländ invandrare
Du som är nyanländ invandrare från utanför
EES eller Schweiz samt har beviljats uppehållstillstånd, har fyllt 18 men inte 65 år och
är folkbokförd i kommunen har sedan 2013
rätt att delta i kursen samhällsorientering (SO)
på ditt eget språk.
Kursen ska påbörjas inom 3 år från första
folkbokföringen i en kommun.
För mer information kontakta gärna kommunens integrationssamordnare Birgit Holma.
Mobil: 072-202 48 14 eller
e-post:birgit.holma@kommun.pajala.se
Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala • Växel: 0978-120 00
kommun@pajala.se • www.pajala.se

(före detta Bojen och Klippan)

Har du barn/ungdomar som är i behov av
stöd? Är du anhörig till någon med psykisk
ohälsa eller missbruksproblem?
Vi erbjuder olika typer av råd och stödinsatser
både enskilt och i grupp. Individuella insatser
utformas tillsammans med dig utifrån dina
behov och önskemål, våra möjligheter samt
beslut från handläggare.
Öppenstödsteamet har sina lokaler centralt i
Pajala. Vi är 7 rehabiliteringsassistenter/behandlingsassistenter och har ett brett utbud
av metoder som vi kan erbjuda dig.
För att få utrett om du är berättigad till stödinsatser, ska du vända dig till en biståndshandläggare/socialsekreterare som utreder
behovet och beslutar om vilken hjälp som är
lämplig. Det finns dock vissa undantag.
Vill du veta mer om oss eller metoderna vi
använder - Läs mer på:
pajala.se/oppenstodsteamet/
Eller ring oss på Öppenstödsteamet
Telefontid: 09.00-10.00, 0978-120 77

> Öppettider i växeln
Vintertid: 15/9 tom 14/5
Mån-Tor: 07.30 - 16.20
Fredag: 07.30 - 15.50
Lunchstängt: 11.45 - 12.30

> Ansök om stöd/medfinansiering för integrationsprojekt
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.
En ansökningsomgång genomfördes i våras. Kommunen tar nu emot nya ansökningar om projektstöd eller medfinansiering för att bedriva projekt inom området hållbar integration. I vår kommun är
det cirka 500 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. Det finns även möjlighet att söka medfinansiering.
Ansökningstid: omgående – 16/9 2016.
För mer information se: pajala.se/integrationsprojekt/
Vid frågor kontakta:
Julia Torgils
Pajala kommun
Tel: 0978-121 06 / 072-5068468
Mail: julia.torgils@kommun.pajala.se

> FÖLJ MED PÅ EN TEATERRESA!
Pajala bibliotek arrangerar en teaterresa till Uleåborgs stadsteater den 15-16 oktober. Pjäsen heter
Taivaslaulu och föreställningen sker på finska. För att få en förståelse för pjäsens innehåll bör man
behärska antingen finska eller meänkieli väl. Taivaslaulu-boken finns för utlåning på Pajala bibliotek. Vi bjuder på bussresan och teaterbiljetten. Kost och logi står ni för själva. Max. antal platser är
20 stycken. Anmälan senast den 20 september. Vänligen kontakta johanna.collen@kommun.pajala.
se 070-525 9585 för anmälan och frågor.

LÄHDE MUKAAN TEATTERIMATKALLE!
Pajalan kirjasto järjestää teatterimatkan Oulun kaupunginteatteriin 15.- 16. lokakuuta. Näytelmän
nimi on Taivaslaulu ja esitys on suomeksi. Ymmärtääkseen näytelmän sisällön tulee olla hyvä suomen-/meänkielen taito. Taivaslaulu-kirjan voi lainata Pajalan kirjastosta. Bussimatka ja teatterilippu ovat osallistujille maksuttomat, yöpyminen ja ruokailu omalla kustannuksella. Enimmäismäärä
osallistujia 20 kpl. Ilmoittautuminen viimeistään 15. syyskuuta. Ilmoittautuminen ja tiedustelut:
johanna.collen@kommun.pajala.se, 070-525 9585.

LÄHE MYÖTÄ TEATTERIREISSUUN!
Pajalan pipliuteekki järjestää teatterireisun Oulun kaupunkinteatterhiin 15-16 oktuuperiä. Näyttelyn
nimi oon Taivaslaulu ja se oon suomeksi. Jos halvaa ymmärtää näyttelyn hyvin niin häätyy olla hyvä
suomenkielen eli meänkielen taito. Kirjan saattaa lainata Pajalan pipliuteekistä. Met tarjoamma
pyssireisun ja teatteripiljetit. Ruan ja asumisen saapii maksaa itte. 20 paikkaa oon tarjola. Ilmotus
viimisthään 20 septemperiä. Ota yhtheyttä johanna.collen@kommun.pajala.se 070-525 9585 jos
halvat ilmottaa eli jos sulla oon kysymyksiä.

