HELMO tekee tiivistä yhteistyötä Neliapila ry:n kanssa, joka
muodostuu Afrikkalaisten ja Afrikkalais-eurooppalaisten
yhdistys (AFAES) ry:n lisäksi, The Finnish Thai
Association ry:stä, Kiinalainen ystävyysseura ry:stä,
Palace and Cultural Network (PACUNET) sekä
Suomalais-ﬁlippiiniläinen yhdistys ry:stä. Lisäksi teemme
yhteistyötä Espoon kaupungin, Tampereella toimivan
BestLife Africa ry:n sekä Turussa toimivan
EarthAngels of Finland ry:n kanssa.
Hankkeessa kehitetään yhteistoimintaa myös muiden
monikulttuurisuusyhdistyksien ja -järjestöjen kanssa,
sekä muiden toimijoiden, kuten vapaaehtoisten
ja oppilaitosten kanssa.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Helsingin Monikulttuurisuuskoulutusja palvelukeskus (HELMO 2) -projekti
on jatkoa AFAES ry:n vuonna 2013
toteuttamalle monikulttuurisuushankkeelle.
Euroopan unionin kotouttamisrahasto
osallistuu hankkeen rahoittamiseen.
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Lisätä kolmansien maiden kansalaisten osallistumista
yhteiskunnalliseentoimintaan (EU- ja ETA-maiden
ulkopuolisista maista tulevat henkilöt)
Edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua
Edistää kotoutumisen kaksisuuntaista prosessia

Afaes Ry / HELMO
Mäkelänkatu 58 A, 3krs.
(sisäänkäynti Elimäenkatu 29)
00510 Helsinki
www.afaes.ﬁ/helmo
puh/tel. 044 764 0024
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TOIMINNOT
Osallistavat monikulttuuriset työpajat
Vuonna 2013 hankkeessa järjestettiin 21 työpajaa.
Tänä vuonna, 2014, pyrimme järjestämään työpajoja yhä
enemmän. Hankkeen tavoitteena on edistää kulttuurien
välistä vuoropuhelua ja kotoutumisen kaksisuuntaista
prosessia lisäämällä eri ammattialoilla (esim. sosiaali- ja
varhaiskasvatuksen alalla) työskentelevien henkilöiden
ammatillista osaamista monikulttuurisuuteen liittyen sekä
vahvistamalla kolmansien maiden kansalaisten ammatillisia
ja yhteiskunnallisia valmiuksia.
Eri aloille kouluttautuneet, kokeneet maahanmuuttajataustaiset
taitelijat ja monikulttuurisuuskouluttajat tarjoavat luovia ja
innovatiivisia työpajoja, joissa käsitellään kohderyhmille
tärkeitä teemoja, kuten monikulttuurista sosiaali- ja
kasvatustyötä, monikulttuurisia avioliittoja, rasismin
ja ennakkoluulojen vähentämistä käytännöllisten
harjoitusten kautta.

HYÖDYNSAAJAT:
Kolmansien maiden kansalaiset
Kolmansien maiden kansalaisten kanssa
asiakastyötä tekevät eri ammattialoja
edustavat henkilöt
Aktiviteettien maahanmuuttajataustaiset järjestäjät
Kantasuomalaiset

Näyttelyt
Lisäksi HELMO-hankkeen tarkoituksena on lisätä monikulttuurista vuoropuhelua kantaväestön ja maahanmuuttajien
välillä ja rikkoa stereotypioita. Vuonna 2013 järjestettiin viisi
monikulttuurisuusnäyttelyä, joissa esiintuotiin aasialaisia ja
afrikkalaisia tarinoita ja taidetta. Taidenäyttelyt saavat jatkoa
myös vuonna 2014.

Avoimet seminaarit
Lisäksi vuoden 2013 tapaan järjestämme kaksi
suurelle yleisölle avointa seminaaria
monikulttuurisuusteemoista.

Maahanmuuttajajärjestöt, joiden
kanssa hanke tekee
yhteistyötä

