
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.

Detta gör vi
Föreningsservice & Mikroprojekt
Vi hjälper verksamma grupper som vill bilda en för-
ening; vi ger råd och tips till assistans för att stärka 
möjligheterna att utveckla gemensamma intressen 
och stödja Mikroprojekt med aktiviteter som andra
kan bedriva.

OIKOS Internationella kontoret
Vill du bli volontär utomlands? 

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 utbytesprogram inom EU, flest möjligheter finns 
inom programmet ”Ung och aktiv i Europa”. OIKOS 
Community har ett utbrett och väl fungerande nät-

verk av samarbetspartners inom utbildnings organi-
sationer, kulturinstitutioner, producenter, sponsorer 
och NGO organisationer både i och utanför Sverige.

Syfte med OIKOS Internationella kontoret är:
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 också kunna ge 
rådgivning åt ungdomar från andra delar av världen 
som är intresserad av att studera/arbeta/idrotta i 
Sverige.

Projekt i skolan
OIKOS driver projekt och studier i olika skolor i Mal-
mö, i samarbete med andra organisationer. Elever 
får med stöttning från oss inkludera olika aspekter 
på viktiga ungdomsfrågor på schemat. Tillsammans 
med en handledare arbetar klasserna med dessa 
frågeställningar som stöttas med föreläsningar, 
diskussioner, studiebesök och workshop.

Jobba eller praktisera på OIKOS?
Är Du intresserad av att jobba i något av våra ut-
skott? Exempelvis med filmgruppen, eller skriva och 
layouta i vår portal, eller brinner Du för ungdoms- 
eller internationella frågor.

Internationellt
Är du intresserade av att jobba eller praktisera 
utomlands eller jobba som support till vår ung-
domsverksamhet i Malmö?

Via OIKOS en ”resebyrå” till smultronställen 
i Portugal
Den som besöker Portugal kan vara säker på 
att få en njutbar semester, trevliga utflyk-
ter och spännande upptäcker. Du kan även 
åka på en härlig kryssning längs med Dou-
rofloden och se den vackra dalgången som                                                               
är ett av Unescos världsarv där vinet har odlats i 
flera tusen år.

Välkomna till Portugal! 
Nu med en OIKOS-satsning på seniorsidan.




