OIKOS Community är idag en internationell organisation som framförallt arbetar inom tre områden;
att stärka det civila samhället, att främja kulturell
mångfald samt att stödja intresset för naturen
och urbana miljöfrågor. OIKOS tre grundstenar är
nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt
lärande. OIKOS Community i Lund (Lilla Kloster)
fungerar som OIKOS huvudkontor och är dessutom
ett kulturhus som erbjuder en liten biograf, kursverksamhet, musikundervisning, replokaler, cykelverkstad samt ett fotbollslag som spelar i korpserien.

Detta gör vi…...
Interdock
Hitintills har kulturföreningen Pinocchio (som är en
del av OIKOS Community) arrangerat 20 internatio
nella dockteaterfestivaler, InterDock (1988-2010).
Sedan Pinocchio* bildades 1987 har vi verkat för att
bredda den kulturella mångfalden inom dockteatern.
Den årliga festivalen har nu blivit en biennal, och är
Sveriges enda internationella dockteaterfestival.
Professionella grupper från många länder i världen
har deltagit under åren, vilket har medfört att festi
valerna har hållit hög kvalitet samtidigt som de har

erbjudit publiken ett brett spektrum av de många oli
ka tekniker och metoder som finns inom dockteatern.
Teatergrupper från bl.a. Japan, Ryssland, Mexiko,
Kina, Burma, Thailand, Brasilien, Burkina Faso och
USA har deltagit. *) Lunds kulturpristagare 2009

nity har ett utbrett och väl fungerande nätverk av
samarbetspartners inom såväl utbildningsorgani
sationer som kulturinstitutioner, producenter,
sponsorer och många NGO både i och utanför
Sverige.

OIKOS - Internationella kontoret

OIKINO

Syftet med OIKOS Internationella kontoret är att:
l främja internationellt ungdomsutbyte
l främja ungdomars mobilitet
l främja interkulturellt lärande och förståelse
l vara en rådgivningscentral för enskilda i inter
nationellt ungdomsutbyte, samt att också kunna ge
rådgivning åt ungdomar från andra delar av världen
som är intresserad av att studera/arbeta/idrotta i
Sverige.

En träffpunkt för OIKOS vänner. Till träffpunkten
kan du komma för en pratstund, en kopp kaffe,
eller för att delta i någon aktivitet. Besökarna har
stora möjligheter att påverka utbudet genom att
komma med idéer och förslag.

Vill du bli volontär utomlands? Åk ut i Europa och
jobba med film, musik, dans eller demokrati. Få hjälp
på vägen ut i världen! Är ni en grupp ungdomar som
är intresserade av ungdomsutbyte med andra länder,
eller ett lokalt ungdomsinitiativ med en europeisk
dimension?
Det finns flera möjligheter för ungdomar att delta i ut
bytesprogrammen inom EU. Allra flest finns det inom
programmet Ung och aktiv i Europa. OIKOS Commu

Volontär
Vill du vara med i vår ungdomsgrupp och lägga
några timmar i veckan och stödja andra ungdo
mar?

