
HØSTENS NYHETSBREV FRA
KIA NORGE
I dette nyhetsbrevet kan du lese om
integreringsarbeidet vårt i Skien og
Stavanger, og vi gir deg en
oppsummering av KIAs årlige
medarbeidersamling. Vi informerer
også om KIAs landsmøte som
gjennomføres 12.november med
festmiddag på kvelden, og
13.november inviterer vi til fagseminar
med Geir Lippestad som
hovedinnleder.

Kiokos første dag på jobb

KIA Skien er en lokalavdeling i region Sør som jobber med å få kompetente
innvandrere ut i arbeid. Mentor, - og traineeprosjektet er støttet av
fylkeskommunen, og målet er blant annet å få aktuelle kandidater inn i en
passende praksis i 3-6 måneder. Kiokos første dag på jobb - en film av KIA Skien.

Her kan du lese mer om mentor, - og traineeprosjektet i KIA Skien.
 

Hva driver vi med i Stavanger?

KIA Velferd Stavanger er en avdeling i KIA Norge som tilbyr gratis
språundervisning og mestringsaktiviteter for kvinner.  

I Vaisenhusgata 5 i Stavanger er det stor aktivitet hver dag, som du kan lese mer
om i denne saken.
Dette bidrar til inkludering og større deltakelse i det norske samfunnet.

Landsmøte, festmiddag og fagseminar

Fredag 12.november er det landsmøte, og vi inviterer til festmiddag på kvelden.
Lørdag 13.november, blir det fagseminar med spennende program og Geir
Lippestad som hovedinnleder.
Festmiddag og fagseminar er åpent for alle interesserte, men påmelding er
obligatorisk for alle arrangementene. Det er begrenset med plasser, så meld deg
på i dag!
Klikk på Landsmøtebildet for mer informasjon.

 
KIAs årlige medarbeidersamling

Det var en glad gjeng som møttes i Oslo fredag 17.september. Det er nesten to år
siden så mange av oss kunne møtes fysisk, og det ble en kjekk samling med mye
nyttig informasjon!
Du kan lese hele artikkelen her.

Ønsker du å gi en gave eller bli medlem? LES MER.

Takk for at du følger vårt arbeid!
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Meld meg av Nyhetsbrevet

https://www.youtube.com/watch?v=5YcB67vIGic&t=5s
https://www.kianorge.no/aktuelt/mentor-og-traineeordningen-far-innvandrere-i-jobb
https://www.kianorge.no/aktuelt/befriende-aktiviteter-for-kvinner-i-stavanger
https://www.kianorge.no/aktuelt/landsmote-2021
https://www.kianorge.no/aktuelt/landsmote-2021
https://www.kianorge.no/aktuelt/det-var-helt-supert-a-mote-alle-sammen
https://www.kianorge.no/stott-arbeidet
https://www.facebook.com/kianorge
mailto:post@kianorge.no?subject=Avmelding%20Nyhetsbrev&body=Jeg%20%C3%B8nsker%20ikke%20lenger%20%C3%A5%20motta%20Nyhetsbrev.

