LU L EÅ K O M MU N

PROGRAM

Avdelning

2019-04-24

Besök till Murmansk (28 April – 1 Maj 2019) inom projekt: ”Social media for
Youth Councils” (finansierad av Svenska Institutet)
Syftet med resan:
är att få kunskap om att hur man arbetar med och använder social
media inom ungdomsverksamhet i Ryssland-Murmansk;
fundera tillsammans hur ungdomsorganisationerna fortsätter
samarbeta i framtiden (projekt o.s.v);
Deltagare:
1.
2.

3.

4.

5.

Hotell:

Robin Lindquist, verksamhetsledare för Navet – Luleås kreativa
mötesplats för unga 16-25 år;
Susanna Erkheikki, fritidsledare på Bergnäsets fritidsgård, som
driver ”Tjejverksamheten”, D.I.O.R. Susanna ansvarar även för sociala
medier på Ung i Luleå;
Carola Vånsjö, fritidsledare på Tuna fritidsgård. Carola driver
många projekt tillsammans med unga – framförallt med inriktning på
sport- och friluftsaktiviteter;
Ungdomar: Nissrin Ghezeire, Sebastian Landin Olsson, Amanda
Lundbäck, Emmy Kostet. Elever från NTI Gymnasiet, årskurs 3,
designprogrammet med inriktning Estetik & Media. Eleverna deltar i
ett projekt där de arbetar med grafisk profil, varumärkesgestaltning
och sociala medier för mötesplatsen Navet.
Tilde Vånsjö, engagerad ungdom som varit med och drivit flera
projekt för andra ungdomar i Luleå (event. namnet på projekt som
exempel?).
”Park Inn” Murmansk
Adress: Knipovicha Str., 17

Ansvariga för programmet:
Natalia Golubeva / Luleå kommun/ samordnare för internationellt arbetet;
Maria Petrova / ”Ungdomsorganisation "Murmansk Youth House";
Robin Lindquist / Kultur och fritidsförvaltningen ”Ung i Luleå”,
verksamhetsledare för Navet – Luleås kreativa mötesplats för unga;
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Den 28 april (söndag):
0600
1030-1100
1430-1530
≈ 2130-2230

Avresa från Luleå till Murmansk
(från Stadshuset kl. 07.15);
Rast/Lunch event. i Rovaniemi;
Rast/Middag event. i Ivalo;
Ankomst til Murmansk;

Den 29 april (måndag):
0930
1000-1030

Resa med buss till Murmansk ”Youth house”,
Adress: Orlikovoy Str. 3
Rundvandring påMurmansk ”Youth house”, kaffe;

1030-1100

Tatiana Pechkareva (ledare för Kommitteen för ungdomars
frivilliga organisationer och socialt stöd i Murmansk stad) och
German Ivanov (Murmansk Regional Duma, ledare för
kommitteen for ungdoms frågor) öppnar seminariet och önskar
alla välkomna;

1100-1130

Presentation med tema ”Social Media Marketing (SMM) vid
Murmansk regionala ungdomsråd”, Anton Komarov (medlem,
Murmansk regional ungdomsråd);

1130-1145

Kaffe

1145-1215

Presentation med temat ”SMM vid Murmansk kommun
ungdomsråd”, Olga Vishnevskaya (medlem, Murmansk
kommun ungdomsråd);

1215-1245

Presentation med temat: «Navet – Luleås kreativa mötesplats för
unga 16-25 år och SMM”, Robin Lindquist (verksamhetsledare
för Navet – Luleås kreativa mötesplats för unga 16-25 år);
- åker buss till lunch restaurang;

1300-1415

Lunch på restaurang «Mamma na dache»;
- åker buss till nästa mötesplats;

1430–1600

Studiebesök till TV 21 – Murmansk yngsta regionalaTV-kanal,
rundvandring och möte med programledare «Vårt morgon» TV-program för ungdomar; ansvarig – Leonid Mostovoy.
Adres: Zhurby gata. 6. OBS! Var beredd för intervju;
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- vi åker buss till nästa mötesplats;
1630-1730

Studiebesök till Ungdomscentrum
ansvarig – Leonid Mostovoy;
Adress: Shabalina Str., 39,
- vi åker buss till nästa mötesplats;

för

kreativutveckling,

1730-1830

Event. Studiebesök till Centrum för psykologiskt stödför barn
och ungdomar, ansvarig – Leonid Mostovoy.
Adress: Jakorny Str., 10
- vi åker buss till nästa mötesplats;

1900–2100

Middag på restaurang ”Kruzhka”, adress: Kolskiy Av. 158/1
- åker buss till hotellet.

Den 30 april (tisdag):
0930

Vi åker buss till Murmansk ”Youth house”, adress: Orlikovoy
Str. 3.

1000-1300

Diskussion med temat: «Hur använder vi sociala media i arbetet
med ungdomar» med experter från Murmansk och Luleå;

1000-1030

Presentation av Dmitry Kachalov, journalist och administratör
till «Murmansk – huvudstaden av Arktis», berättar om sin
erfarenhet av arbetet med sociala media i Murmansk;

1030-1130

Svenska gäster/ungdomar: Presentation av svenska gäster
somberättar om sina erfarenheterfrån arbetet med sociala media
i Luleå:

-

Vilka sociala medier är populärast bland unga i Sverige idag (exempel på hur
de ser ut och fungerar)?
Hur ser era sociala medievanor ut?
Kan ni se några trender som har varit/är aktuella/är pågång när det gäller
ungas användande av sociala medier?
Hur vill ni att vi som arbetar med unga ska kommunicera med er?

1130-1145

Kaffe;

1145-1245

Sammanfattning, hur ska vi samarbeta i framtiden i vilket form
/ projekt o.s.v. (vi åker buss till nästa mötesplats);

1300-1415

Lunch på restaurang «Mamma na dache»;
- vi åker buss till nästa mötesplats;
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1430–1530

Studiebesök till Centrum för frivilliga ungdomar, ansvarig –
Leonid Mostovoy;
Adress: Lomonosova Str. 17/1.
- åker buss till nästa mötesplats;

1600-1700

Event. Studiebesök till Centrum för social anpassning, ansvarig –
Leonid Mostovoy;
Adress: MaklakovaStr., 25;

1700-1800

Guidad tur i Murmansk stad;

1900–2100

Middag på restaurang ”Grey Goose” (200 m. från vårt hotell);

Den 1 maj (onsdag):
0700 eller 0800
1200-1245

Avresa till Sverige;
Lunch på vägen;
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