
OIKOS Landskrona (Växthuset)
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 
intresse för naturen och urbana miljöfrågor. 
OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkultu-
rella projekt samt icke-formellt lärande.
 
Växthuset
OIKOS  Landskrona vill tillsammans med ett flertal 
samhälleliga aktörer, såsom kommun, arbets-
förmedlingen, institutioner och organisationer 
utveckla Växthuset (idé- och utvecklingscentra) till  
ett ”växthus” till stöd för integrationsarbetet i 
Landskrona och kranskommunerna. Växthuset ska 
vara en självständig utvecklingsmiljö för förnyelse 
av lokalsamhället . I Växthuset ska finnas finns tre 
viktiga komponenter för arbete med ungdomar och 
vuxna:
l att stärka individen
l att höja kompetensen
l att integrera det internationella            
 

Detta gör vi
Musik
Spela in egna låtar, repa med ditt band. 
Lär dig spela! Vår musikproducent visar hur!!
 
Open stage
Öppna scen ges Växthuset medarbetare och stude-
rande möjlighet att göra ett framförande, exempel-
vis för dig som är musiker eller musikintresserad, 
vill läsa poesi eller kåsera. Alla är välkomna att delta 
och alla är välkomna att lyssna.
 
Volontär
Åk ut i Europa & jobba med film, musik, dans eller 
demokrati. Få hjälp på vägen ut i världen!

Konst
Måla, klipp, klistra & pyssla i vår konstverkstad. 
Tag med dina vänner & starta en konstcirkel idag!!
 
OIKOS integrationsprogram
Tanken bakom de integrationsprogram som erbjuds 
är att arbeta på nya sätt. Att presentera det svenska 
samhället i film, bild, berättelser och dialog ur ett 
historiskt perspektiv kan ge en bättre grund för att  
förstå den nya kulturen. Programmen erbjuds till ca 

15 personer i vardera Landskrona och Malmö.  
Dessa är nyanlända (EUs definition av nyanländ: 
upp till 5 år i  Sverige) anhöriga från tredjeland, 
dvs icke EU-länder. Vi  eftersträvar deltagare med 
olika bakgrund, olika kön, olika åldrar.
 
Folkfesten
Tidigare har Wrangelska parken varit en naturlig 
mötesplats i Landskrona och med Folkfesten vill 
OIKOS ta vara på den traditionen. Syftet med 
Folkfesten är att kraftsamla och samordna alla 
goda krafter i kommunen, för att tillsammans 
arbeta mot en stämning av gemenskap,  samar-
bete och tolerans som nu mer än någonsin behövs 
i vår fina stad. Folkfesten är en kulturfest där vi 
uttrycker att vi är både lika och olika.

Arbeta som volontär
Vill du vara med i vår ungdomsgrupp och lägga 
några timmar i veckan  och stödja andra ungdo-
mar?
 
 

i det lokala samhället




