Program: Studieresa till Stockholm!
Tema:

Studieresa med ungdomar

Presentation:

Verksamhet avser målarbetet demokrati, delaktighet. Del mål är att våra
ungdomar blir mer aktiva i samhällets frågor och att underlätta integration i
det svenska samhället. Det är även ett steg mot integration, såväl inom olika
folkgrupper och kön

Målgrupp:

Iranska ungdomar (Turk, Kurd, Lour, Balouch, Arab, Afghan, … Fars) flickor och pojkar
mellan 16 – 18 år, med några intresserade modersmålslärare och föräldrar från
Västra Götaland.

Datum:

Från torsdag, den 2:e t.o.m. fredag, 3:e nov. 2006

Program:

Avresedag; torsdag, den 2/11, kl. 8.00, från Shell station vid Ullevi – Göteborg,
(med Buss, Leja Touring AB).

Till minne av de 63 ungdomar som omkom i brandkatastrofen, natten mellan den 29:e och den 30:e
oktober 1998 i Göteborg

Torsdagseftermiddag, studiebesök: Historiska museet; Cosmonova; stads tur;
Cosmonova är Sveriges enda IMAX®-biograf och visar film i världens största filmformat.
Cosmonova är också Sveriges största planetarium som visar föreställningar om astronomi.

Övernattning: Vandrarhem; Zinkensdamm;
Zinkensdamm är en grön oas mitt i Stockholm. Lungt och skönt beläget vid
Södermalms största park; Tantolunden.

Fredagen 3/11; studiebesök: Riksdagen (Kl. 9.00) ;

Skolverket *; stads tur

Hemresa; fredagseftermiddag, Kl. 17.00 den 3/11; från Stockholm,
(med Buss, Leja Touring AB).
Följande/Resultat:

Vi vill efter genomförd studieresa förmedla vår syn och uppfattning av
riksdagsbesök och stads tur och … med textplakat, så att övriga elever/
ungdomar och föreningar i Västera Götaland också kan få utbyte av denna
studieresa.

Antal deltagare:
Antal Gruppledare:

50 St. (minst 40 st av deltagare skulle vara ungdomar)
8 - 10 St.

Samarbete:

Vi lägger en stor tyngd på samarbete med andra föreningar och framför allt
räknar vi mycket med modersmålslärare och de verksamma organisationerna i
Västra Götaland Regioner.

Arrangör:

Irans Kulturforskningens Center (IKFC); Andishe, Mehr; Mehrgan; Iranska Kulturförening
(IKF); Damavand Kulturförening; Svensk- Iranska vänskapsföreningen i Partille (SIViP);
ungdomskommitté och i samarbete med Iranska Riksförbundet i Sverige – Väst (IRIS-v).

Med vänliga hälsningar
Davoud Navaian
Samordnare och kontaktperson
Mobil: 0707 85 66 49
E-mail: ikfc@telia.com

