Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Glad påsk
Håll utkik efter Sara
”Vi tar reda på om det finns personer vi inte
når, men som behöver vårt stöd. Kanske
saknar de kunskap, eller har brist på tillit
till myndigheterna. Kanske är
digitaliseringen ett hinder. Vilka är de? Hur
når vi dem? Och hur ska vi rigga framtiden
för att ge rätt stöd åt de målgrupper vi ska
arbeta med?”

Sara Zechel är på spaning efter
2022 genom två viktiga förstudier.

Nu är det dags att samla in röster och
tankar som leder framåt.
Arbetar du hos någon av våra medlemmar?
Är du deltagare eller analytiker?
Håll utkik efter den viktiga enkäten som är
på väg till din mejlkorg.
Den ger dig chans att bidra till en utvecklad
välfärd på ett sätt som är guld värt. Läs mer
HÄR

Europas största HP-fika på kunskapsseminarium

På mindre än fem minuter började 115 personer samtala om jämställdhet på
liv och död. Om våld i nära relationer, vithetsnormer, rasism och
diskriminering.
Konceptet HP‑fika har utvecklats av MIA Vidare. Det riktar sig till alla som
vill arbeta för ett inkluderande, jämställt och demokratiskt samhälle. Nu är
det fritt fram att kopiera konceptet som premierar ett öppet, kravlöst och
kontinuerligt samtal.
Tack alla som lyssnade på hur vi arbetar i det regionala projektet MIA
Vidare. Speciellt tack till ”Kalle och Eva” som delade med sig av sina
livsresor i projektet.

”Allt ska gå så fort i myndigheterna. I MIA har jag fått ta det i min takt. Det
har varit ok att ha sämre dagar. Utan det hade jag aldrig kunnat arbeta som
jag kan idag”
Eva, deltagare i MIA‑projektet
HÄR kan du ta del av en intervju med Eva
HÄR kan du ta del av en intervju med Kalle

Glad påsk och trevlig helg
I år känns pyntet och påskmaten extra välkommet. Vi stannar hemma, men
reser gärna i fantasin med en god bok, eller serie. Men det finns många sätt
att njuta på, så njut av det du gör och ha en fin helg.
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