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Ett samarbetsprojekt inom Vantörs stadsdelsförnyelse med
syfte att stärka afrikaners situation i samhället

NAV-nätverk för afrikaner i Vantör är en nätverks
organisationen med sitt centrum i Rågsved. Nätverket
skall underlätta för att skapa kontakter som ligger utanför
individens och den enskilda organisationens förmåga.
Det är en plattformen där är alla individer och
organisationer är välkomna.

NAV är också ett forum, för både afrikaner och utom
stående inom Vantör, som vill ta kontakt med varandra.
Vi samlas runt olika evenemang som t.ex. föreläsningar,
kurser, konferenser, utställningar och seminarier. Här kan
både formella och informella relationer skapas.

Syftet är att skapa en stor kontaktyta, som ger afrikaner
möjlighet att hitta ett nätverk som fungerar stödjande,
både hemma och i arbetslivet.

Exempel på våra evenemang:

Målet är att fler afrikaner integereras i samhället, både
socialt, kulturellt och ekonomiskt.

• rådgivning och stöd till utveckling
och genomförande av projekt

Vi skall bli en nyttig och livskraftig del i samhället
och inte som idag - ofta svaga och utanför

• bygga personliga nätverk

• information och rådgivning om afrikansk kultur och
tradition till tjänstemän, beslutsfattare och arbets
givare inom målgruppen
• idé- och erfarenhetsutbyte

Nätverket vänder sig till:
• afrikanska föreningar
Våra ledord som verksamheten bygger på är:
• enskilda afrikanska invandrare
som bor i Vantörs stadsdel
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social kompetens
• afrikaner som har lyckats och vill stödja
andra och dela med sig av sin erfarenhet

kommunikation

• afrikanska Institutioner och företag

ekonomi

• allmänheten - alla som vill vara med

kultur

Du hittar aktuella
evenemang på

www.navs.se
Uppdatering
av datum och tider
sker regelbundet

