Salasils aktiviteter under år 2018
Informationsmöten:


Möte med Socialtjänsten och polisen, där mötet innehåller information om Socialtjänsten
och hur familjer kan få stöd av dem om de har problem med sina barn. Dessutom
information om polisens arbete med barn, ungdomar och familjer.



Möte med barnmorska som informerar oss om kvinnokroppen, mens, sex och samlevnad.



Information för ungdomar om droger med samarbete av social hemtjänsten.

Kulturella aktiviteter


En syrisk kväll, (Det är andra gång som vi ska ordna den här aktiviteten) Aktiviteten
presenterar en del av Syriens kulturen, där aktiviteten innehåller syrisk mat och musik och
information om Syriens historia. I aktiviteten finns också konstnärer som ska presentera
olika tavlor.



Roc
ckkonsert för ungdomar



svensk kväll med samarbete av Halmstad Fotoklubb, aktiviteten ska presentera svensk
kultur genom olika bilder om Sveriges städer och Arkeologi, vidare innehåller aktiviteten
musik och fika.



Lilla fast, en fest för barn för andra gången i sommarlov, där festen inkluderar olika spel i
Hyltebruks centrum och många överraskningar.



Salasil är med och organiserar sommarfesten 2018

Sportaktiviteter


fotbollstävling för ungdomar



Team- building aktiviteter
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Aktiviteter om vi har en lokal
Mål av vår lokal
vi strävar efter att omvandla vår lokal till ett kulturcentrum som lockar alla människor, dessutom
fokuserar vi på ungdomar alltså vi ska hjälpa dem att spendera sina tider på ett rätt sätt.
I vår lokal ska vara ett bibliotek som innehåller olika böcker på olika språk, ett datarum med en
handledare, biljard, tennisbord och Schack.

Aktiviteter i vår lokal


Olika filmer som passar olika ålder.



Vi ska ordna olika kurser för att hjälpa elever med sina läxor på olika ämne.



Vi ska erbjuda kurser till musik och dans.



Olika pjäser passar både barn och ungdomar.



Frekventa utställningar och seminarium om olika typer av konst



Kulturella tävlingar
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