
 

 
 

 

Program  
Fredag 28 september 9.00 – 18.00 

Alla föreläsningar och seminarier är gratis. 

Focussalen har plats för 160 åhörare per föreläsning. För att garantera plats måste du boka biljett och hämta 

biljetten till respektive föreläsning senast 28 september. 

 

Biljetterna kan bokas via Focushusets reception via mail: annica.farne@vimmerby.se Biljetterna hämtas  

sedan ut vardagar mellan kl. 8.00 – 12.00 fram till mässans start och under själva mässan, dock senast  

30 minuter innan aktuell föreläsning. Bokade, inte uthämtade biljetter, är öppna för andra att hämta ut i 

receptionen under mässdagen. 

 

Focussalen 

09.30 – 10.00 Presentation av dagen – Mässan som mötesplats. Tobias Ragnarsson, 

projektledare – Arbetsintegration kvinnor. 

10.00 – 11.00  Som du uppfattar mig är en spegelbild av dig – En föreläsning om hur 

interkulturell kompetens ger dig större förståelse i kulturlivet. Madeleine 

Eriksson, Xena Consulting. 

14.00 – 15.00 Integration i praktiken. Djamal Hamaili, integrationssamordnare, 

Valdemarsviks kommun. 

15.30 – 16.30  Tacka vet jag Sverige! – Den psykiska och fysiska resan. Zinat Pirzadeh, 

föreläsare, författare och komiker. 

 

Sal: Merkurius 

10.00 – 11.00 Seminarium: Egenvård och sjukvården, Sjuksköterskor från Asyl- och 

flyktinghälsovården, Kalmar Läns landsting berättar och informerar. 

11.00 – 12.00 Seminarium: Föreningskunskap – där människor möter människor, 

Anton Palmér, fritidssamordnare, Vimmerby kommun. 

13.00 – 14.00 Seminarium: Som du uppfattar mig är en spegelbild av dig, Madeleine 

Eriksson, Xena Consulting. 

15.00 – 16.00 Seminarium: Integration i praktiken. Djamal Hamaili, 

integrationssamordnare, Valdemarsviks kommun. 
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Sal: Tellus 

10.30 – 11.30 Seminarium: Grundläggande förutsättningar – Starta eget! Peter 

Kronstrand, Arbetsförmedlingen. 

11.30 – 12.30 Seminarium: Hur gå tillväga för att skaffa dig ett gott liv – verktyg som 

styr dina tankar. Inger Sand, hälsopedagog. 

13.00 – 14.00 Seminarium: Kulturmöten och barriärer – Livet är underbart! – Vad ett 

oväntat möte människor emellan kan generera. Kicki Willysson och 

Hazem Lababidi, Knastorp Kaffe o Kultur. 

 

Speakers corner  

09.00 – 18.00 Öppet för föreningar, företag och organisationer som under max 20 

minuter vill förmedla information till närvarande besökare. 

 

På Arbetsmarknadsenheten 

11.00 – 15.00 Att jobba i Vimmerby kommun – dialog med chefer och HR-avdelningen. 

 

Lektionssal D 

12.00 – 18.00 Barnens verkstad - Aktiviteter för barn som följer med till mässan. Vi 

ritar och målar och läser sagor mm. Passar utmärkt för föräldrar som  

vill ta del av övriga föreläsningar och behöver hjälp med barnpassning. 

Arrangeras av Mötesplats Bullerbyn. 

Café Focus 

16.30 – 17.30 Fika i Fokus – Smakprov från olika kulturer. Deltagande kvinnor i  

ESF- projektet Arbetsintegration kvinnor, bjuder på smakprov från  

sina hemländer. 

16.30 – 17.30  Musikunderhållning. Kicki och Matts, sång och gitarr. 

 

Under Focusmässan kommer det även att finnas ett 20- tal utställare från kommunen, 

utbildningsanordnare, företag, föreningar, som informerar om sina verksamheter. 

 

Lättare mat och förtäring, samt fika, kommer att finnas i Café Focus och i anslutning  

till mässområdet. 

 

 



 

 
 

 

 

Lite om anledningen till mässan… 

Focusmässan 2018 anordnas av projektet Arbetsintegration kvinnor, som är finansierat av Europeiska 

Socialfonden, i samarbete med Vimmerby kommun och Arbetsförmedlingen. 

Målgruppen för projektet Arbetsintegration kvinnor är utrikesfödda kvinnor och syftar till att ge deltagarna  

stöd till etablering på arbetsmarknaden och självförsörjning. 

Under projekttiden har vi träffat många kvinnor och vi har ibland samtalat om att det finns olika mässor som  

de kan besöka. Det är inte ovanligt att vi då har fått motfrågan ”vad är en mässa?” Det har inte varit så lätt att 

förklara detta koncept. Vi har försökt förklara att det handlar om att flera besökare kommer till en plats och får 

information, föreläsningar, seminarier och samtalar med andra människor i största allmänhet. Vi bestämde att  

den bästa är att helt enkelt ordna en mässa.  

 

Våra projektdeltagare har varit med och planerat mässan och får framförallt vara med och se resultatet. Mässans 

innehåll utgår från vad kvinnorna beskrivit att de vill få information om samt frågeställningar om hur vi skapar 

ett hållbart samhälle, fungerande integration och förståelse människor emellan. 

Projektets fokus är kvinnor, men mässan riktar sig till alla intresserade oavsett kön, ursprung, bakgrund och yrke. 

Du är välkommen! 


