
   Kultur och fritid 

OM PROJEKTET ORIENT 8 - MENTORSKAP GENOM INTRESSEGEMENSKAP 

För att känna sig hemma behöver man känna att man ingår i ett sammanhang, känner igen sig och ser bekanta 

ansikten. Hur gör vi det när dagens samhälle är en blandning av människor från  hela världen med olika språk? 

I samverkan med  Sala kommun genom Kultur och fritid erbjuder vi ett tillfälle att undersöka hur vi kan gå tillväga. 

Bli en Salamentor!  

Ta kontakt med oss så kan vi träffas och se om det här är något du skulle vilja göra. Vill du vara med svarar du på 

några frågor angående intressen och annat som är viktigt för dig. Du blir sedan matchad med någon från ett  

utomeuropeiskt land som har svarat liknande om dig.  

Mentorskapet sker från februari till september 2022. Man ska träffas minst 12 gånger under 4 eller 6 månader.  

Vad gör man? 

Man träffas inom föreningslivet. Efter första träffen som sker på ett neutralt ställe tillsammans med oss, bestäm-

mer ni var och när ni träffas. Vi finns  med som stöd under mentorskapets gång. 

 Vad bör man tänka på? 

Innan ni börjar har vi en informationsträff och går igenom vad ett socialt mentorskap går ut på och du har möjlig-

het att ställa frågor. Du laddar ner en ny app ”Välkomstapp Sala ”som du kommer att kunna använda dig av under 

projektets gång. Deltagarna får en liknande genomgång. 

Men språket då? 

Alla som är med ska kunna åtminstone lite svenska. Men ibland kan man ha andra gemensamma språk som t.ex. 

franska eller engelska. Men fokus ska ligga på att utveckla svenskan genom naturliga samtal.  

Hjälp oss att sprida till andra! 

 Om ni känner någon som har kommit från ett utomeuropeiskt land de senaste 5 åren och skulle vara intresse-

rad att vara med som deltagare, be personen ta kontakt med oss 

 Man kan bli Salamentor utan att vara med i en förening. Promenader, att träna tillsammans, gå på museum, 

eller ta en kopp kaffe går också bra 

 

Låter det här intressant, hör av dig till 

Maria Lee, tfn 076-725 45 63, e-post Maria.lee@sala.se 
Stefan Ekman, tfn 076-725 45 73, e-post stefan.ekman1@sala.se 

 

Välkomstapp Sala Kommun - Vill er förening vara med? 

Inom projekt Orient8 skapar vi och testar en välkomstapp för Sala kommun som innehåller samhällsinformation 

inom många olika områden. Hör av er till  Maria om ni  är intresserade av att vara med eller vill veta mer. 
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