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Volontärtjänst i världen • OIKOS i Barcelona
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Året som gått

Under 2013 formulerade vi vår hållning i flera frågor gentemot både motparter och politiker. 

Frågan om romers inkludering rörde sig framåt, helt klart, och takten fortsatte att skruvas upp under året; bl.a. med 
partssamtal och vårt eget arbete med att ta fram lösningar för en helt ny verksamhet med den Romska sektionen i 
Landskrona. Vi blev under året även tydligare över var vi står som arbetsgivare och vad det innebär att ta ansvar för 
en nystartad verksamhet i Malmö.

Internationellt ungdomsutbyte och volontärtjänster är något som vi har haft allt mer av under de senaste åren. Det 
är och har alltid varit en väsentlig del av och för utvecklingsverksamheten inom OIKOS och är i de allra flesta fall, i 
varierande grad, en självklar del av vår profil.

Trots detta framhålls det idag och i många sammanhang från politiskt håll att det internationella ungdomsutbytet är 
ett område där OIKOS behöver göra mer. Vi har därför tagit ett särskilt fokus på frågan under året genom samarbeten 
med Gambia och Mångkulturellt Center i Helsingborg.
Under hösten träffade vi några ungdomsgrupper i Helsingborg och Halmstad och de gavs då tillfälle att berätta för 
oss om sin verksamhet och hur de uppfattar sina möjligheter till ett internationellt samarbete.

De resultat som vi ser fram emot under våren 2014 är dels att det kommer tillbaka ungdomar som med hjälp av 
OIKOS har jobbat som volontärer i Indonesien, Indien, Australia och Bolivia, och dels att en större ungdomsgrupp 
åker till Gambia för tre veckors praktik i april.

OIKOS Community har under 2013 haft höga ambitioner att skapa goda förutsättningar för våra deltagare och samar-
betspartners att verka utifrån varje persons egna förutsättningar och med hänsyn till en snabbt föränderlig omvärld. 
Låt oss vara stolta för det arbete vi tillsammans och med medarbetarnas och volontärernas insats har åstadkommit!

Förutom de personer vi har engagerat med direkta aktiviteter runtom i Sverige, har vi under året även nått ut i den 
indirekta målgruppen; genom olika webbplatser, sociala medier, TV och radio.
Jag vill avsluta med att tacka alla som arbetat, deltagit, engagerat sig, skänkt gåvor och diskuterat OIKOS Communi-
tys frågor under året. Jag hoppas att ni i denna verksamhetsberättelse kan läsa och se allt bra som har gjorts, något 
som ni alla har bidragit till.

Februari 2014

Julio Saavedra Duarte, verksamhetschef
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OIKOS Landskrona

OIKOS Danmark 
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Styrelseledamöter hos OIKOS Community

Kenneth Rasmusson, ordförande. Jens Johanesson, kassör. Robert Jansson, ledamot. Enrique Nalvarte, ledamot. Cay 
Byqvist, sekreterare. Patricia Ciuron, ledamot. Julio Moreira, ledamot.

Övriga: Carlos Tapia Allendes, revisor. Eva Ericsson, pedagog.

Teknisk och administrativ personal

Verksamhetschef: Julio Saavedra Duarte. Kanslist, huvudkontoret: Gabriella Hornok. Informations-ansvarig: Ken-
neth Rasmusson. Webbmaster: Aniara Perzon. Koordinator OIKOS Landskrona: Ricky Callesen. Koordinator OIKOS 
Malmö: Carlos Tapia. Sekreterare OIKOS Landskrona: Agneta Holmberg. IT-ansvariga: Jonas Johnsson och Sven Vode 
Casparsen.

Kort om OIKOS Community

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 natur och urbana miljöfrågor
• OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande

Inom OIKOS Community ska finnas tre viktiga komponenter för arbetet med ungdomar och vuxna

• Att stärka individen
• Att höja kompetensen
• Att integrera det internationella i den lokala verksamhet

OIKOS – Ett socialt företag

Begreppet OIKOS är grekiskt och betyder hus och hushåll. OIKOS Community är en religiöst och politiskt obunden 
organisation (NGO) som bildades 1996 i Lund.

Social allmännyttig verksamhetsidé

Huvudsakliga mål är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och därmed integrera grupper som riskerar perma-
nenta utanförskap. Detta handlar om människor som tillsammans skapar nya chanser, nya liv och ny identitet.
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Ansiktsmålning • Folkfest Landskrona

Interkulturell kurs • OIKOS Lund
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Det civila samhället

En arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet där människor organiserar sig och agerar tillsam-
mans för gemensamma intressen. Det civila samhället är en mycket viktig faktor för demokratiutvecklingen. Enskilda 
organisationer är en del av det civila samhället.

Målgrupp

OIKOS Communitys verksamhet är särskilt inriktad dels på kvinnor, barn och ungdomar men präglas av en helhetssyn 
som går ut på att även involvera familjerna och omgivningen. Dels på OIKOS aktuella verksamheter i Landskrona och 
Malmö vilka för tillbaka på ett romskt initiativ som formulerades i diskussioner inom den romska gruppen och sedan 
presenterades för OIKOS, som tog ansvaret för projektet samtidigt som tre romska initiativtagare även tog på sig 
drivande roller.

OIKOS verksamhet

Verksamheten består av olika projekt som egentligen kan handla om vad som helst; bara de är meningsfulla för del-
tagarna, har en tydlig framtidsinriktning och att slutprodukterna kommer till allmänhetens och lokalsamhällets nytta. 
Vi genomför t.ex. produktion inom lokal-TV, utställningar, den internationella dockteaterfestivalen (i år för 20:e året), 
kulturprojekt inom skolan, verkstad för cykelåtervinning samt olika lokala servicetjänster mm. 
Vi arbetar dessutom som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och erbjuder även ett 50-tal praktikplatser 
inom våra olika projekt och aktiviteter i Lund, Malmö, Landskrona och utomlands. Vi tar emot personer som varit 
borta från aktivt yrkesliv en längre tid. Vårt fokus är rehabilitering till arbete där insatserna kan handla om motivation, 
friskvård eller stöd i livsstilsfrågor. Alla olika insatser syftar till att personen ska komma närmare arbetsmarknaden. 

Mångfald

De olika verksamheterna inom OIKOS Community byggdes från början upp på den etniska och sociala mångfald som 
speglar dagens samhälle. Arbetet bedrivs i former som ger möjligheter för var och en att utvecklas utifrån sina egna 
personliga förutsättningar, oberoende av ovidkommande hänsyn till kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder.

Icke formellt lärande

Ett informellt lärande beskriver en livslång process där enskilda tillägnar sig attityder, värderingar och färdigheter 
genom dagliga erfarenheter, pedagogiska influenser och resurser i sin egen omgivning. T.ex. genom familj och gran-
nar, ideella organisationer, biblioteket och våra nya sociala medier. I det civila samhället ges ungdomar möjligheter 
att testa och praktiskt lära sig både att styra, leda och koordinera verksamheter. Valideringen av dessa kunskaper kan 
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Skolprojekt i Gambia • Volontärtjänst • OIKOS Landskrona

Nästa år fyller OIKOS 20 år!
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hjälpa samhället att ta till vara på deras kompetens. Lärande utanför Skolverkets läroplaner är lika viktigt för ungas 
bildning och utveckling som undervisningen i skolan.

Interkulturell vuxenpedagogik

Redan från början använde OIKOS Community kultur som instrument för social tolkning och kommunikativ handling. 
Inom vår organisation har vi använt begreppet “Interkulturellt lärande”, men inte enbart för att ange integrationspro-
cessen utan för att i ett mycket bredare sammanhang tänka på situationer där olika människor med olika kulturer 
kan leva tillsammans på ett konstruktivt sätt. Interkulturalitet innebär att skapa ömsesidiga relationer mellan individer, 
grupper och kulturer. Att vi tillsammans tydliggör våra olika identiteter och bidrar till att skapa en medvetenhet kring 
mångfaldens möjligheter att utveckla ett gott och hållbart samhälle.

Ekonomi

De senaste åren har ekonomiska bekymmer och ett växande underskott överskuggat vår ekonomi. Efter några år av 
hårt arbete vände det äntligen under 2013 och årets resultat kunde uppvisa ett överskott och därmed kunde det min-
dre kapitalunderskottet raderas. Intäkterna ökade främst för avtalet med AF Malmö, medan projektsidan varit stabil 
vad gäller intäkter och kostnader under flera år. Den ekonomiska genomlysningen visar bland annat att tjänster och 
kurser (SMF) i Malmö och Landskrona har förbättra förutsättningarna och kompletterat verksamheten med insatser 
som både teoretiskt och praktiskt stärker vårt kunnande och utvecklingen av verksamheten i sin helhet.

Utbildning

OIKOS Community hade 2013 det största utbildningsuppdraget inom SMF (studiemotiverande) när det gäller antalet 
elever i de två kurser som gjordes; dels med Kvarnby folkhögskola i Malmö (33 st) och Albins folkhögskola i Land-
skrona (26 st). I den första kursen ökade dessutom eleverna sin prestationsgrad till det att 70 % gick vidare till en 
Allmänlinje eller fortsatte till de populära kurserna i Kvarnby. Kursernas syfte var att förbereda för och motivera till 
fortsatta vuxenstudier på en grundläggande eller gymnasial nivå. För att underlätta detta kommer det efter avslutad 
kurs att finnas möjlighet för deltagarna att direkt gå över till en skräddarsydd Allmän kurs på Kvarnby folkhögskola.

Efterfrågan och antal platser

Under 2013 gjordes några mindre förändringar i verksamhetsutbudet. Våra ordinarie och återkommande projekt 
utökades med två nya inslag i Lund samt på Brunnshögs odlings- och biodlingsprojekt (Bi-happy). Dessutom 
startades i Malmö ett nytt projekt som kunde ta emot 30 personer i samarbete med AF Malmö där föreningen 
erbjudöd deltagarna en rad aktiviteter som data, språkträning i spanska, arabiska och engelska som vi kompletterade 
med en liten syateljé.
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Godisregn • OIKOS bakgård • Landskrona

Romska sektionen • OIKOS Landskrona
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Hur gick det 2013?

Anslag och prestationer

Sammantaget blev det ett positivt resultat för OIKOS Community vilket resulterade i ett tillskott på 51 tusen kronor för 
våra överprestationer. Resultatet förbättrades alltså jämfört med de två senaste åren då vi fått betala tillbaka medel 
för underprestationer för visa EU-projekt. 

Internationell volontärtjänst

OIKOS Community erbjuder och förmedlar många former av volontärarbete utomlands. Under 2013 har OIKOS varit 
engagerade i Nätverk för volontärarbete utanför Europa, samt skickat i väg volontärer bland annat via bilaterala avtal 
med flera organisationer för internationell volontärtjänst. En del av dessa är privata och andra finns inom ramen för 
både EU-länder och samarbetsländerna kring EU. 

Vi har även tagit emot utländska studenter som under sommarperioden bland annat jobbat med odlingsprojektet och 
Bi-happy, ett biodlingsprojekt som startades i norra Lund med stöd från sparbanken Färst & Frostas stiftelse. Total har 
vi under sommaren 2013 haft fyra studenter.

Pedagogiskt utvecklingsarbete och kompetenshöjande åtgärder

Allmänt

2013 hölls personalmöten åtta gånger med följande innehåll; arbete med verksamhetsplanen för 2014; om miljö 
och arbetsmiljö med inbjudna föreläsare samt i samarbete med Lunds kommun; om projektet Odla i Lund där OIKOS 
ingår med odlings- och biodlingsprojekt; om romsk inkludering från vårt perspektiv; om publicering och information 
kring vår nya webbportal; med information om arkiveringen i Lund-Malmö och Landskrona; med fokus på pedagogik 
och icke-formellt lärande presenterade Eva Ericsson lyckade upplägg i undervisningen för SMF-kurserna; om arbetet 
i grupper med kursutveckling och hälsa; en konstrunda i Lund och Malmö samt presentationer av tre nya projekt 
för romsk inkludering i Landskrona. Dessutom har vi börjat se nya möjligheter att strukturera en mer permanent 
verksamhet och etablering i Helsingborg.

Romska sektionen 

OIKOS Projekt med och för Romer

OIKOS aktuella verksamhet i Landskrona och Malmö för tillbaka på ett romskt initiativ, formulerat i diskussioner 
inom den romska gruppen och sedan presenterat för OIKOS som tog ansvaret för projektet samtidigt som tre romska 
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Jubeldag • Landskrona 600 år

Landskrona stad 600 år
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initiativtagare även tog på sig drivande roller. 

Värdegrund 

OIKOS Communitys arbete med inkludering av romer utgår från den lagstiftning som finns för att säkerställa att det 
allmänna tillgodoser medborgarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna.

Övergripande syfte är att med hjälp av kompetenshöjning, tvärsektoriell samverkan med utveckling av nya metoder 
samt genom att engagera och utbilda förebilder hos huvudmålgruppen romer ska tillförsäkras likvärdiga förutsättnin-
gar i livet jämfört den som inte är rom.

Parallella pedagogiska aktiviteter

För ensamstående mammors barn är detta en förutsättning för att kunna realisera ambitionerna. Genom ett sa-
marbete med Kvarnby Folkhögskola, som har stora erfarenheter av undervisning med romer bl.a. genom studiemo-
tiverande insatser (SMF), vill vi öka romernas förtroende för samhället, för utbildningssystemet och för sin egen 
förmåga. Vi vill arrangera erfarenhetsutbyten på lokal, nationell och transnationell nivå. Vi vill även förbereda våra 
deltagare att kunna stödja romska barn i grundskolan och bygga broar mellan hem och skola. Kort sagt vill vi att våra 
deltagare ska bli förebilder för nästa generation. 

OIKOS Community arrangerar i egna lokaler, på skolor och på arbetsplatser möten mellan deltagare och lärare, 
arbetsgivare och andra relevanta samhällsgrupper. Vi skapar nätverk och personliga relationer genom en kombination 
av studier, föredrag och utbyten. Deltagarna delar med sig av sin egen kultur och historia samt sina egna erfarenhet-
er. Deltagarnas intresse för att i framtiden bli självförsörjande väcks. Dessa möten leder till ökad ömsesidig förståelse 
och resulterar i ändrade attityder och värderingar och därmed minskande antiziganism.

Projektperiod 2013-09-05 till 2013-12-20

Projektregister, evenemang och aktiviteter i OIKOS Landskrona

1) Sportlov 18-24 feb med OIKOS och Landskrona stad

Film, Zumba fitness, DJ workshop, mixed dans workshop och pysselverkstad.

• Musikinspelningsstudio
• Filminspelning: gör egen film/video
• Filmvisningar
• DJ-workshop
• Disco
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Projekt: ”Lär av varandra” • OIKOS Landskrona

Folkfest • OIKOS Landskrona

Folkfest i Teaterparken • Landskrona
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2) Bokcafé – premiär 5 mars

OIKOS Landskrona inviger sitt eget bibliotek med aktiviteter för barn.

3) Premiär för Lördagscafé 9 mars i Landskronas teaterrestaurang

Lördagscaféerna med levande musik är organiserade av OIKOS Landskrona.

4) Fond- och bidragsmässa 9 mars

2013 slog Landskrona teater upp portarna för premiären av Skåne Nordvästs Fond- och bidragsmässa, en mässa för 
förenings- och kulturaktiva av Landskrona Stad (Kultur & Fritid) i samarbete med OIKOS Community.

5) Invigning av Landskronas 600-årsdag 20 mars

Hur firar man att en stad fyller 600 år? 2013 firade vi att det är 600 år sedan Erik av Pommern utfärdades det första 
privilegiebrevet för Landskrona. Det var den 20 mars 1413 som Landskrona fick sina stadsprivilegier. Från och med 
2009 firas numera stadens födelsedag. Jubileumssymbolen är lanserad och ett räkneverk startat som räknar ner år, 
dagar, timmar, minuter och sekunder fram till invigningen av jubileumsåret 20 mars 2013.

6) Tjejmässa 27 mars

Tjejmässan 2013 var i full gång med planeringen och deltagandet av OIKOS-tjejerna i eget bås med aktiviteter och 
information om vad man som tjej kan göra tillsammans hos OIKOS Community.

7) Jubeldag med OIKOS den 25 maj

OIKOS bjöd på en trailerpresentation av Folkfesten vid Rådhusplatsen. Vi är även stolta och glada över att få bjuda 
på Upplevelseplatsen – Näsduksträdet (station 3 av 21) på Rådhusets bakgård (Växthuset OIKOS). Musik under träd: 
spoken word och Jesper Kittel. OIKOS delade även ut 600 näsdukar.

8) Jubelhelgen i Landskrona! 24 - 26 maj

Den stora jubelhelgen! Ostindiefararen, invigning av c/o Kolonin, sommarens stora utflyktsmål, underhållning på flera 
scener, aktiviteter för hela familjen och en av Landskronas största företagsmässor någonsin. 



18

OIKOS bakgård • Landskrona

OIKOS bakgård • Landskrona

Volontärtjänst i Gambia • OIKOS Landskrona / Helsingborg
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9) Ungdomsinitiativ ”Lär av varandra”

Ett ungdomsinitiativ från OIKOS Community i Landskrona för att förändra den egna närmiljön.

Initiativet utgörs av de romska ungdomarnas egna projekt med vars hjälp de kan skapa nya sätt att vara verksamma 
eller förändra saker och ting i sin närmiljö. Förutom för de som utför dem, är Lär av varandra även alltid till nytta för 
andra människor i lokalsamhället. Ungdomar i åldrarna 13–25 genomförde projektet. Där fanns även minderåriga 
ungdomar men gruppen har haft en myndig ledare jämte en extra stödledare utifrån som vid behov hjälpte ungdo-
marna med att genomföra projektet. Projektledare var Patricia Ciuron och finansieringen kom från Ungdomsstyrelsen 
och OIKOS Community.

10) Folkfest/600 i Landskrona 29 juni

Volontärer, sponsorer, lokala företag och organisationer hjälpte alla till så att Folkfesten skulle kunna genomföra 
denna dröm. Visionen är att människor ska träffas; över generationsgränser, oavsett personlig bakgrund och njuta 
av det enkla men också sköna i vad livet har att erbjuda med god mat, gott att dricka och musik som svänger. Att 
skratta med gamla vänner, lyssna på ett favoritband och stifta nya bekantskaper med människor och musik som du 
tidigare inte stött på.

Folkfesten är öppen för alla sorters kulturyttringar. Unga musiker, skådisar, dansare, poeter, målare och mimare är 
utgångspunkterna.

Folkfest/600 arrangerades av OIKOS Community i samarbete med Landskronas 600-årsjubileum och Mångkulturellt 
Center från Helsingborg. Syftet var att inspirera till det gemensamma ansvaret och engagemanget för ett renare, 
rättvisare och tryggare Landskrona. På lördagen inför folkfesten invaderades t.ex. staden av dinosaurier! Det fanns 
god mat från världens alla hörn för de som ville utmana sina smaklökar, flera workshops där taktkänslan sattes på 
prov och scenframträdanden för de som intog en mer betraktande hållning. Allt i sällskap av dinosaurier, såklart från 
Holland. Projektledare var Ricky Callesen. Finansieringen kom från Landskrona stad och OIKOS Community

11) OIKOS – Bakgården 10-12 juli

Jubileumskarneval i Landskrona.

Bakgården är en skön oas med sköna band bakom Rådhuset. Konsert med musik, café, loppis och kreativ verkstad. 
Musikprogram: 10/7 Jesper Kittel, Emelie Aura, Trinity, Dragan Petrov, Victor Wannergren, Red Rooster, Verse II. 11/7 
S.T.O.R.M., The Reason, Moment 22, GodAss, The Bristles, Scandal Circus, The Forsaken. 12/7 Mini Disco för låg/
mellanstadiet och högstadiet. Huvudsponsor var Jubileumskarnevalens kommitté i samarbete med Sensus.
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SMF-planering • OIKOS Landskrona

Firande av FN-dagen • OIKOS Community
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12) Stenarnas hemligheter – föredrag av Cecilia Ölmestig 9 oktober

Stenar och kristaller är ett fantastiskt och spännande ämnesområde som intresserat och fascinerat människor under 
alla tider. Höga präster och kungar i Egypten och främre Asien använde smycken av guld och silver tillsammans med 
kristaller och stenar.

13) Kulturnatt med OIKOS i Landskrona 11 oktober

Musik och aktiviteter för ungdomar och barnfamiljer.

14) Projektarbete i Afrika

Jobba som volontär i ett annat land och skaffa dig internationell erfarenhet! Elever från Landskrona, Halmstad och 
Helsingborg (Pedagogprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet) gör sina egna projektarbeten som volontärer i 
Gambia. Under tre månader har föreningen och eleverna arbetat för att samla ihop till resan. Vi har även sökt pengar 
från olika stipendier och fonder. Tre spännande veckor i Afrika väntar för ett 20-tal elever. Projektledare  var Modou 
Joof i samarbete med Mångkulturellt Center Helsingborg. Finansierades av Folke Bernadottes minnesfond.

15) FN-dagen 24 oktober

Den 24 oktober uppmärksammade OIKOS Community i Landskrona FN-dagen tillsammans med företagare, tjän-
stemän och politiker. Denna högtidsdag har instiftats för att främja de syften, målsättningar och resultat som FN står 
för. Mat för dagen och skolgång borde vara alla barns rättighet, men än finns det många barn som svälter, inte går i 
skolan och som är utsatta. 

Inledningstal om demokrati och mångfald i Landskrona av Ricky Callesen och Silvija Jansson.
Musik Robert Jansson. FN:s arbete för barn: FN-hjälparbetare berättar om sina erfarenheter.

16) SMF (studiemotiverande folkhögskolekurser)

Bakgrund: personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kan anvisas till s.k. “studiemotiverande folkhögs-
kolekurser” (SMF). OIKOS Community har i samverkan med Albins folkhögskola samlat de romska ungdomarna som 
är inskrivna hos Arbetsförmedlingarna i Landskrona med omnejd i en egen SMF-grupp. Syftet var att kurserna skulle 
förbereda för och motivera till fortsatta vuxenstudier på grundläggande eller gymnasial nivå. För att underlätta detta 
fanns det efter avslutad kurs möjlighet för deltagarna att direkt gå över till en skräddarsydd Allmän kurs på Albins 
folkhögskola. Projektet är ett samarbete med Albins folkhögskola i Landskrona.

Projektperiod 2013-12-08 till 2014-02-28
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Bi-Happy • OIKOS Lund

Bi-Happy • OIKOS Lund
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17) Nätverkslunch 5 december

OIKOS Community i Landskrona bjöd in alla företagare, tjänstemän, politiker och medarbetare som sponsrade och 
stödde vår verksamhet i Landskrona till en informationslunch angående OIKOS nya verksamhetsplan för 2014. Syftet 
var att skapa en mötesplats, bygga nätverk, utveckla en dialog och ta del av varandras erfarenheter. Nätverksluncher-
na anordnas två gånger per år. Företag, organisationer, offentlig verksamhet och andra intresserade är mycket 
välkomna!

Kontakta oss i Landskrona

OIKOS Landskrona
Rådhusgatan 11
261 31 Landskrona
Tel 0418-101 33
info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org

Projektregister, evenemang och aktiviteter i OIKOS Lund

1) Eftermiddagsmilonga “TARDE DE TANGO”

Varje söndag är det tangodans på OIKOS i Lund!

Till alla tangons vänner, över hela världen, informerar vi att varje söndag from den 25 augusti 2013 mellan Kl.17-20 
öppnar “TARDE DE TANGO” på OIKOS Community. Vi träffas, umgås, och dansar tango i OIKOS lokal i Lund (Lilla 
Kloster). Alla är hjärtligt välkomna. Projektledare är Rodrigo del Rio. TANGO Community finns på Facebook!

2) Bi-happy

OIKOS Community i Lund startade förra året med stöd från sparbanksstiftelsen Färs & Frosta ett biodlingsprojekt 
i Brunnshög där pedagogiska aktiviteter och skapandet av en inkluderande social mötesplats var centrala idéer i 
verksamheten. Detta är ett försök att praktiskt genomföra idéer om en hållbar omställning av lokalsamhället. Andra 
mål med verksamheten är bl.a. att finna fram till fungerande modeller för en kollektivdriven stadsnära odling, grön 
rehabilitering och kunskapsbildning.

I en tid då ekologiskt tänkande, intresse för närodlade produkter och en längtan efter att leva i samklang med na-
turen växer sig allt starkare framstår biodling i stadsmiljö som ett intressant alternativ. I många länder har det sedan 
länge varit vanligt med bisamhällen i städerna.
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Europeisk ungdomsvecka • Saint-Michel, Frankrike via OIKOS

Odla i Lund • Brunnshög • OIKOS Lund
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I Sverige är biodlingen av tradition endast en hobby men även som sådan en väsentligt bidragande del till att säker-
ställa att den naturliga pollineringen av växter kan fortgå. Bin befinner sig i en utsatt situation i dagens samhälle och 
insatserna behövs för att stärka deras position.

Syftet var att arbeta för att öka kunskapen om och intresset för biodling, samt ge naturintresserade stadsbor en 
möjlighet till en naturnära och kulturhistoriskt värdefull sysselsättning.

Vi ställde upp bikupor vid stadsodlingen på Brunnshög och intresserade besökare introducerades och välkomnades 
till biodlarsysslan genom att erbjudas möjligheten att delta i biodlingsprojektet.

I projektledningsgruppen ingick den aktive biodlaren, Göran Hedlund, med bigård på Österlen och naturpedagogen 
Birger Emanuelsson var samarbetspartner. Projektledare var Jens Johannesson och projektet drevs i studiecirkelform 
tre gånger i veckan (3x3 timmar). Totalt deltog som mest 16 personer under sommar- och hösttermin. Finansiering 
från sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Projektperiod 2013-04-15 till 2013-12-31

Projektet lever vidare 2014 i OIKOS egen regi.

3) Förslåtter i Sularp 12 juni

Vid förslåttern bekämpar vi inträngande vegetation som älg- och rosendunört med liar och räfsor.

4) Europeisk ungdomsvecka 30 maj

Information och aktiviteter i Stockholm med deltagare från hela landet och gäster från olika projekt och samarbet-
sländer.

5) Stadsodling – Odla i Lund 23 april

Föredrag och presentation av Lena Ingvad från Lunds kommun.

6) Odla i Lund

Odla i Lund erbjuder växthus för odling och mötesplats men även kurser, studiebesök och workshops.  Odla i Lund är 
ett stadsodlingsprojekt som drivs av Lunds kommun med hjälp av delegationen för Hållbara städer. OIKOS Community 
har tillgång till mark till och med 2017. 
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Odla i Lund • OIKOS Lund

Syateljé • OIKOS Lund
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Stadsodlingsprojektet är en del av lundasatsningen på Brunnshög; en ny stadsdel som ska ligga i framkant när det 
gäller hållbar stadsutveckling. Här ska bl.a. finnas möjligheter att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till 
mötesplatser. Brunnshög kommer att växa upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och ska på sikt 
ge plats för ca. 40 000 boende och sysselsatta. 

Under mars-november 2013 genomfördes den första folkhögskolekursen Stadsodling i Lund. 
En fortsättningskurs startades i november. Den pågår till och med februari 2014. I mars 2014 räknar kursledaren 
Karin Jansson med att en ny omgång elever kommer att börja studera. Vi från OIKOS Community, som har gått hela 
kursen, vill varmt rekommendera Stadsodling i Lund.

Kort om kursen: Stadsodling i Lund 2013 bedrivs som folkhögskolekurs på 50% med undervisning i huvudsak på 
måndagar, torsdag och fredagar. Tiden för praktik och projekt är flexibel. Studiefrämjandet är en samarbetspartner. I 
deras lokaler nära centralstationen hålls en del teoripass. Lunds kommun är samarbetspartner genom projektet Odla 
i Lund. Odlar gör vi på Brunnshög; i nordöstra Lund, med Utmarksvägen i öster, finner du 2 hektar mark där kursen 
odlar på drygt 500 kvadratmeter och OIKOS Community disponerar drygt 300 kvadratmeter med fyra praktik- och 
arbetsträningsplatser.

Eftersom projektet Odla i Lund främst är ett “klimatprojekt” ser vi helst att du promenerar, tar buss eller cyklar. 
Projektledare är Fata Hadzovic. Delprojekt bedrivs i samarbete med Tekniska nämnden i Lund. Finansieras av OIKOS 
Community.

Projektperiod 2013-04-15 till 2017-12-31

7) OIKOS Syateljé

Syateljén är en sysselsättningsverksamhet i syfte att öka självständighet och samhällsdeltagande. Deltagarna får lära 
sig olika tekniker inom textil och sömnad.  Ateljén erbjuder även tjänster till föreningar, t.ex. textil- och gardinsömnad 
samt enklare omklädning av möbler. I mån av tid kan även uppdrag åt privatpersoner utföras. Allt som tillverkas på 
OIKOS kommer att komma någon kund till godo, till exempel beställningsarbeten eller varor i OIKOS lokaler i Lund, 
Malmö och Landskrona. Projektledare är Malin Nilsson. Finansieras av OIKOS Community.

Projektperiod 2013-02-15 till 2013-12-31

Kontakta oss i Lund

OIKOS Lund
Trollebergsvägen 2
Tel 046-211 87 18
info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org
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Projekt: ”Matkulturer” • OIKOS Malmö

InterDock i Landskrona • Close-Act Theatre, Holland
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Projektregister, evenemang och aktiviteter i OIKOS Malmö

1) Matkulturer

Projektpresentation: Är du intresserad av att bidra med information om ditt hemlands matkulturer samt kartlägga vart 
man kan handla ingredienserna i din stad? Projektet utgår från min yrkesvana som kock och min nyfikenhet på all 
världens mat. En ”Svensson” kan ibland vara lite rädd för att testa nya maträtter och vågar inte heller sig in i affärer 
som säljer varor som han/hon aldrig sett förut. Jag vill försöka ändra på den bilden och öppna upp vårt land samt 
berika vår matkultur med nya, spännande rätter.

Tanken är att vi ska mötas och jag kommer då att gå igenom de olika maträtterna och hitta tillsammans med er de 
inköpsställen som säljer dessa ingredienser. Sedan kommer jag att sammanställa en folder eller mindre kokbok som 
ska lanseras via turistknutpunkter och stadshuset.

Om jag har lyckats väcka ditt intresse för det här projektet: skriv ner vilket land du kommer från och ge förslag på 1 
– 3 maträtter från ditt land och om du har några specifika butiker som säljer just det du behöver för att laga din mat.

Det här kan bli hur spännande och berikande som helst…

Initiativtagare: Robert Björkdahl. Ledningsgrupp är OIKOS Malmö.

Projektperiod 2013-04-10 till 2014-03-09

2) InterDock

En grupp tog hand om ett gästspel av utländska artister som föreningen arrangerar i samarbete med Malmöfes-
tivalen, Musik i Syd och Kultur Skåne. Personalen administrerade gruppernas turné, tog hand om biljettbokningar, 
marknadsföring och webbinformation samt ansvar för turnéplanering, publikarbete och programverksamhet i nära 
samarbete med arrangörerna.

Syftet med OIKOS verksamhet generellt och InterDock i synnerlighet är att främja ett utökat internationellt kultursa-
marbete som kännetecknas av kvalitet och ömsesidighet inom dockteater. Utgångspunkten för InterDock är att 
internationella kulturutbyten, samarbeten och möten är en självklar och nödvändig del i utvecklingen av både konsten 
och kulturen.

Också från en medborgares perspektiv är ett internationellt kultursamarbete nödvändigt. Det handlar om att göra 
dockteater och konst tillgänglig i Skåne och ge möjligheter för människor i Sverige att få möta konst och kultur från 
hela världen. Projektledare var Julio Saavedra Duarte.

Projektperiod 2013-04-01 till 2013-12-31
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Red Carpet • Volontärtjänstinfo • OIKOS Malmö

Volontärtjänst i Indien via OIKOS
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3) Red carpet

En ungdomsgrupp som tillsammans med OIKOS Malmö tar hand om ansökningar, administrerar, följer upp och 
redovisar lediga platser i olika ungdomsprogram samt även tar upp privata aktörer som förmedlar volontärplatser. 
Gruppen uppdaterar dessutom information i olika databaser för volontärtjänst samt sammanställer och producerar 
information om OIKOS utbytesverksamhet. I uppdraget ingår satsningar för att utöka antalet ungdomar som prak-
tiserar eller jobbar som volontärer utomlands. Under 2013 och med hjälp av OIKOS Red Carpet har vi hjälp Emilio, 
Fanny, Alexander, Mattias och Helinda att genomföra sina drömmar och jobba som volontärer i Indonesien, Indien, 
Australien och Bolivia. Projektledning var OIKOS Malmö.

Projektperiod 2013-04-11 till 2013-12-31

Kontakta oss i Malmö 

OIKOS Malmö
Ystadsgatan 53
Tel 040-19 45 37
info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org

Bli volontär eller praktikant • OIKOS volontärarbete utomlands

Är du intresserade av att jobba eller praktisera utomlands? Bli volontär — Åk ut i världen och gör en oförglömlig resa. 
Hjälp djur, natur och barn!

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?
OIKOS Community har ett utbrett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners mellan utbildningsorganisationer, 
kulturinstitutioner, producenter, sponsorer och NGO-organisationer både i och utanför Sverige.

OIKOS volontärarbete i Sverige

Arbeta som volontär! Vill du vara med i vår ungdomsgrupp och lägga några timmar i veckan och stödja andra ungdo-
mar? I Malmö, Lund och Landskrona.
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Se världen med OIKOS

Projekt: “Playing for Change” • OIKOS Landskrona
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Bli stödmedlem

Du kan ge ditt stöd till OIKOS Community på flera olika sätt. T.ex. genom att engagera dig i våra projekt och aktiv-
iteter för att uppmärksamma de frågor som OIKOS arbetar med.

Bli praktikant

OIKOS Community tar regelbundet emot praktikanter på våra kontor i Malmö, Lund och Landskrona. Praktikant-
verksamheten är en möjlighet för dig mellan 19-30 år att komma ut för att lära och delta i olika projektet inom södra 
Sverige. Det finns även möjligheter att anordna en praktikplats hos någon av våra olika samarbetspartners i Europa.

Är du intresserad av praktik eller volontärarbete inför våren 2014-2015?
Skicka ditt CV och ett personligt brev till <info@oikoscommunity.org>

Sysselsättningsplatser eller förstärkt arbetsträning

Vi erbjuder 10 praktikplatser per år och projekt med löpande intagning från 1 oktober 2013. Dessa projekt kan också 
erbjuda arbetssökande en möjlighet att ha en anställning efter praktikperioden.  
Målgrupp: insatserna vänder sig till personer som behöver bedömning av arbetsförmågan eller har behov av en 
bredare kartläggning, social träning, arbetsprövning och/eller arbetsträning.
 
I samarbete med AF och Work for you.

info@oikoscommunity.org
www.oikoscommunity.org



OIKOS Community samarbetar med både organisationer och företag. Här är ett urval av våra partners: 

Prov
a p

å!

Arbetsförmedlingen, södra regionen

Work for you, Lund - Landskrona

Lunds Kommun, Tekniska nämnden

Landskrona stad, Fritid och Kultur

SENSUS Landskrona

Albins folkhögskola, Landskrona

Folkuniversitetet, Landskrona – Helsingborg

Mångkulturellt centrum, Helsingborg

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad (RIKC)

Studiefrämjandet, Malmö

Antirasistiska Filmdagar, Malmö

FilmCentrum

Lunds Universitet

Länsstyrelsen i Stockholm

TechSoup Sweden

PeaceWorks Sweden

AVI Volunteering in India

El Shaddai Charitable Trust, Goa India

OIKOS Education for Global Citizenship, Portugal

DCOLLAGE/ Art Difusió, Spain
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www.oikoscommunity.org
info@oikoscommunity.org


