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Levande musik på Café Nell Walden i Landskrona

Cafégruppen på Café Nell Walden



5

OIKOS Community verksamhetsberättelse 2015 
Att se tillbaka på 2015 kan kännas riktigt tungt. Det var ett år av eskalerade krig 
och terror i världen med en flyktningkatastrof vi inte sett sedan andra världskriget. 
Ett år som starkt präglades av oro och rädsla och som sorgligt nog här hemma 
manifesterades i framgångar för främlingsfientliga krafter.

Men i fjol fyllde också OIKOS Community, en vital kraft mitt i samtiden, 20 år.  
Aktiviteterna under året imponerar i bredd och engagemang, där hundratals 
människor involverats och berörts över hela regionen och även i världen, via våra 
egna projekt eller i samarbete med andra organisationer.
 
De anställda och volontärernas aktiva delaktighet ökar, inte bara i fysiska 
aktiviteter, utan även digitalt i diskussionsforum och sociala medier. OIKOS 
Community vill vara med och driva utvecklingen framåt och stimulera ett starkare 
engagemang och närvaro. Vi tillhör inget skrå, har inget egenintresse, utan arbetar 
med branschorganisationer och institutioner i ett brett spektrum.

Vi har lagt mycket kraft på att försäkra oss om att vi framöver kan nå ut med en 
starkare röst. OIKOS Communitys medlemmar, de anställda, volontärerna och 
bidragsgivarna ska kunna vara stolta över sin organisation, och känna sig säkra på 
att vi är en viktig röst som står upp för alla människors lika värde.

OIKOS Community är en kreativ och samhällsinnovativ organisation som arbetar 
med individer i samhällsprojekt, socialt företagande och integration. OIKOS arbetar 
för att stärka personer som riskerar utanförskap, erbjuda verktyg som ökar 
möjligheterna att på alla plan bli delaktiga i vårt demokratiska samhälle, och 
därmed även stärka det civila samhället.

Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta för integration, att främja kulturell 
mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Dessutom riktar sig många av våra 
projekt mot naturen och urbana miljöfrågor, samt hälsofrämjande arbete. Bland 
våra anställda finns kompetens bland annat inom socialt arbete, pedagogik,  
interkulturell kommunikation samt konst och skapande verksamhet.
 
Med gemensamma krafter har vi nu siktet inställd på att bidra till en 
medmänskligare framtid.

Julio Saavedra Duarte
Verksamhetschef 



6

Äppeljuicemustning på Brunnshög i Lund 

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

Vi vill ge människor möjligheter att tillägna sig kunskap och bildning som behövs i ett föränderligt 
samhälle, men också möjlighet att utveckla olika intressen tillsammans med andra. OIKOS Community 
har över 20 års erfarenhet av att anordna studiecirklar, utbildningar, kulturprogram, föreläsningar och 
internationell projektverksamhet. Vi utvecklar kontinuerligt nya former som förenar kunskap med eget 
skapande och delaktighet utifrån antaganden om icke-formellt lärande och pedagogik.

OIKOS Community har verksamhet i tre kommuner i södra Sverige och driver och stöder olika projekt 
utomlands med andra organisationer som engagerar människor med intresse för bland annat musik 
och övrigt kulturskapande, natur och miljö. Vi samarbetar även med ett stort antal lokala föreningar och 
nätverk. Vi anordnar olika evenemang och arrangemang tillsammans med våra samarbetspartners och 
organisationer som samarbetar även kring bland annat förenings- och ledarutveckling. 

2. OIKOS Communitys uppdrag
OIKOS tre grundstenar är nätverk, interkulturella projekt och icke-formellt lärande.

I Sverige är vårt arbete centrerat kring integration och delaktighet i samhället. Internationellt vet vi att 
det finns ett stort intresse för det svenska samhället med vårt utbyggda välfärdssystem och arbetet för 
jämställdhet och rättvisa. OIKOS Community är intresserat av att föra dialog kring detta och arbetar med 
en rad olika projekt och aktiviteter utomlands. Vi arbetar för att

•	 stärka det civila samhället, göra insatser för att främja kulturell mångfald samt stödja intresset för 
naturen och urbana miljöfrågor.

•	 utveckla förmågan att identifiera och förstå trender och företeelser som kan komma att forma  
framtiden.

•	 sprida kunskaper om alternativa modeller och hitta nya vägar på arbetsmarknaden.
•	 vara en kreativ mötesplats för såväl svenskar som invandrare.

3. Hur OIKOS vill nå målen
Genom workshops vill vi

•	 stimulera engagemang
•	 skapa praktiska lösningar
•	 uppmuntra nya värderingar

Genom möten vill vi

•	 Dela erfarenheter
•	 Söka metoder för problemlösningar
•	 Undersöka nya strategier
•	 Koordinera handlingar
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Våra bin • Bi-Happy i Lund

Bi-Happy
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Genom utveckling av

•	 Utbildning
•	 Accepterande av mångfald
•	 Förmågan att relatera lokala problem till globala problem

Vi vill nå målen genom att utveckla dessa olika kugghjulsteman i samarbete med andra organisationer 
och människor som, helt eller delvis, delar våra värderingar och syften.

Verksamhetsplanering

För att skapa mer långsiktighet och framförhållning har det tidigare beslutats att
verksamhetsplaneringen ska vara för 2 år. Under våren 2013 testades det här för första gången. Baserat på 
främst miljökontorens önskemål som framkommit ur en enkät. Enligt riktlinjer från styrgruppen
utarbetade arbetsgruppen förslag till verksamhetsplan 2014-2015. Styrgruppen fastställde  
verksamhetsplanen i juni 2013. Den behandlar 2014 detaljerat, men 2015 lite mer översiktligt.

4. OIKOS verksamhet
OIKOS Communitys verksamhet består av olika projekt som egentligen kan handla om vad som helst, så 
länge de är meningsfulla för deltagarna, har en tydlig framtidsinriktning och att slutprodukten kommer 
till allmänhetens nytta.

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

5. Värdegrund och vision
Hundratals människor vaknar varje morgon till ett liv i fattigdom och utanförskap i Sverige. Därför är det 
viktigt att kämpa för bättre villkor både här i Sverige och utomlands. En värld där människor åtnjuter sina 
rättigheter och kan påverka sin framtid. 

OIKOS Community tror starkt på alla människors lika värde och rättigheter. Vår verksamhet bygger på  
människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor, och med hänsyn till miljön.
 
Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin tillsammans.

6. Vad gör OIKOS?
Till exempel vill vi inspirera människor att engagera sig i OIKOS Community och sprida vårt budskap i 
Sverige. Särskilt har vi inom OIKOS Landskrona under 2015 fokuserat på att engarera och stötta unga att 
starta band och spela i Playing for Change Swedens anda – Musik för en bättre värld. Vi vill ge dem
möjlighet att uppträda inför publik, låta intäkterna bidra till att finansiera en musikskola i Gambia och 
därmed bidra till att ge unga i en annan del av världen förutsättningar för ett rikare liv. 
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Från Sverige till Uganda • OIKOS Landskrona 
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7. Vad kan ungdomarna i OIKOS själva göra? 
Det finns många sätt på vilka man kan bidra. Här är några exempel.
 
•	 Som medlem. Gå med i Playing for Change (PFC) Sweden och bidra till att sprida engagemanget för 

PFC.
•	 Som Crew. Hjälp till vid olika events som PFC Sweden anordnar, såsom PFC Day eller lokala konserter 

ute i bostadsområden.
•	 Föreningar, skolor, organisationer etc. kan bli våra samarbetspartners.
•	 Som band/musikgrupp. Starta en grupp och gå med i projektet eller engagera ett ett redan 

existerande band.
•	 Som sponsor. Hjälp oss att finansiera projektet i sin helhet eller gå in och stötta valda delar.
•	 Genom donationer. Bidra med vad du vill för att finansiera musikskolan i Gambia. 

Kom gärna själv med förslag på hur man kan hjälpa oss att bidra till en bättre värld. 

OIKOS Kontaktpersoner i Playing for Change: 
Ricky Callesen 0763-944311, ricky@oikoscommunity.org
Samarbetskontakt i Playing for Change Helsingborg:
Modou Joof, projektledare, 0709-494963, pfcswedenpl@gmail.com 

8. Mångfald och integration
Vi har fortsatt utveckla vårt samarbete med andra föreningar. Genom uppsökande verksamhet har vi 
erbjudit personer med invandrarbakgrund möjlighet till folkbildning. Vi har även arrangerat olika 
aktiviteter som stärker de etniska minoriteternas kulturella identitet och ökar integrationen mellan 
människor med olika etnisk bakgrund.

9. Välkommen till Sverige
Vi vill aktivt verka för möten på mångkulturella arenor och ge möjligheter till dialog och reflektion. OIKOS 
Community är en resurs för nätverk och rörelser inom vårt mångkulturella samhälle. Vi välkomnar 
mångfald bland medarbetare, projektledare, förtroendevalda och volontärer.

Utanförskap skapar frustration som leder till motsättningar mellan olika grupper vilket i sin tur försvårar 
en fungerande integration. OIKOS Community med sin icke-formella pedagogik skapar förutsättningar 
för att dels påbörja en resa utifrån egna individuella förutsättningar och dels för en egen medverkan i 
integrationsarbetet.

10. Personal
På föreningens kansli på huvudkontoret i Lund har Gabriella Jókai Kurucz tjänstgjort som sekreterare. 
Ricky Callesen har varit föreståndare i Landskrona. Lotta Palumbo har varit sekreterare i Landskrona. Helle
Aarenstrup har varit ansvarig för Café Nell Walden i Landskrona. Eva Ericsson har varit pedagog och
konsult. Julio Saavedra Duarte har varit verksamhetschef och Silvija Jansson har varit halvtidsanställd för 
att arbeta med nationell samordning av romska frågor.
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Om romer, för romer • Open stage i Landskrona

Petra & Helle • REHAB Landskrona
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11. Arbetsgrupper och internationella projekt

Icke-formellt lärande, interkulturell kommunikation, handledning och uppföljning

Eva Ericsson har 30 års erfarenhet av undervisning och forskning som pedagog vid Lunds Universitet. 
Hon har specialiserat sig på interkulturell kommunikation och internationalisering och har bland annat 
varit projektledare för flera större EU-projekt kring reformer av högre utbildning i före detta 
Sovjetunionen. Eva har undervisat i flera studiemotiverande SMF-kurser i ett samarbete mellan OIKOS och 
lokala folkhögskolor. Hon är också aktiv inom Romska Sektionen och då speciellt i projektet Lära av 
varandra. Eva har medverkat i ansökan till MUCF (f. d. Ungdomsstyrelsen) rörande ett romskt hälsoprojekt.

Romska sektionen i Skåne

Silvija Jansson är romsk koordinator och innehar regeringsuppdrag i två kommissioner i Sverige och i 
EU för romska frågor (antiziganism och jämställdhet). Robert Jansson håller i SMF-kurser och är OIKOS 
kontaktperson med Skolförvaltningen i Landskrona. Både Silvija och Robert har ett nära samarbete med 
Eva Ericsson.

Playing for Change

Per Frantzén leder OIKOS Landskronas musikstudio och är cirkelledare.

Bi - Happy

Jens Johannesson är projektledare och kontaktperson för Odla i Lund.
Göran Hedlund biodlare och James Brockie är handledare för biodlingskurs på Brunnshög HT-15.

Rehab

Helle Aarenstrup är ansvarig ledare för arbetsträning inom OKOS Landskrona.

OIKOS Kulturevenemang Landskrona

Lotta Palumbo

EVS Lund - Malmö (Europeisk volontärtjänst)

Julio Saavedra Duarte

Nostra terra

Odla i Lund på Brunnshög, Gabriella Jòkai Kurucz
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Premiärnumret av OIKURIREN hade temat odling
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Filmmedia

Lund, Jose Orellana

Portal/Hemsida

Lund, Petter Ellgård

Fotodokumentation

Pehr Ellgård

OIKURIREN

Redaktör Fredrik Danelius. Form: Petter Ellgård och Gabriella Lundh

OIKURIREN är vårt nyhetsbrev som informerar om vad som är aktuellt inom föreningen och inom våra 
olika intresseområden. OIKURIREN publiceras dels som trycksak och dels i digital form, på vår hemsida 
samt också som e-postutskick. 

Planen är att tidningens skall utkomma fyra gånger per år. Det första numret av tidningen är färdigt och 
har distribuerats. Temat för detta nummer var hållbar
odling.

Årets designinitiativ från OIKOS Community.

Trädgårdsgille i Landskrona: Flottaste flotten

Projektledare: Carmen San Cristóbal  Arkitekt SAR – MsA, konstnärlig ledare Hebe Larrañaga och Juan Veloso.

Trädgårdsstaden Landskrona firar i augusti varje år det gröna med en fest. Med de unika flytande 
trädgårdarna i vallgraven vid Citadellet, en omfattande trädgårdsmarknad, musik, kolonivandring och 
familjeaktiviteter uppmärksammas trädgårdsliv och odlarglädje. 

Chinampas, odlingstekniken förekommer i Mexico och Centralamerika Tekniken utvecklades under 
Acatonalli Tlatoani i Xochimilco på 1200-talet för att svara mot det växande behovet av mat åt 
befolkningen i Anàhuacc i Mexicodalen.

Chinampas är öar i sjöar eller våtmarker som man odlar på. De lämpar sig för intensivt jordbruk. Det finns 
fler exempel där samma odlingsteknik används. Babylons hängande trädgårdar är kända som ett av
antikens sju underverk.

OIKOS Community ville med detta projekt bidra med ny kunskap kring hur vi ska kunna leva på ett för 
miljön mer hållbart sätt. Vi vill också inspirera till ett större miljöengagemang när det gäller egen 
matproduktion.
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Tillverkning av fågelmobiler på Palettskolan i Lund

OIKOS Communitys projekt i Córdoba, Argentina
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Internationellt

Projektledare: Julio Saavedra Duarte

Bli volontär. Ett exempel: Turkiska Neslin Ölmuz talade inte engelska, hade aldrig varit utomlands och 
hade aldrig arbetat med människor med funktionsnedsättningar. Allt det ändrades när hon åkte på ett 
EVS-utbyte via MUCF till Sundsvall för att jobba med aktivitetscentret Fritid för alla.

Bellas Artes i Lund: Sverige-Uruguay

Projektledare: Christer Blomgren

Det aktuella bokprojektet om Bellas Artes och Hector Morales ser författaren Christer nästan som en
syntes av de frågor han arbetat med som journalist: Människors delaktighet och rätt till sina
uttrycksmedel, konstens möjligheter att uttrycka individers tankar och behov i relation till samhället samt 
barns rätt att få vara delaktiga på egna villkor.
 
Syftet med boken är att bidra till att bevara frukterna av arbetet och att förmedla den kunskap som 
ackumulerats. Samtidigt har Bellas Artes i Lund en aktualitet som varit svår att förutse. Pedagogikens
inriktning på återvinning av material dels som en pedagogisk poäng, dels som en miljömässig poäng 
som visar på möjligheter som börjar bli av avgörande betydelse för samhället.

Asociación civil Tintitaco Cordoba, Argentina

Projektledare: Ivana Trevin och Dolores Riqué

Skapande verksamhet för barn. Konstnärliga aktiviteter för barn och ungdomar, workshops, events och 
populär kommunikation. OIKOS Community stödjer Asociación civil Tintitaco i Charbonier, Cordoba ge-
nom att delvis finansiera lokalhyra samt pedagogiska moment i verksamheten som riktar sig speciellt till 
barn och ungdomar.

12. Samarbetspartners under 2015
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 civilsamhälles frågor (MUCF)
Romskt informations- och kunskapscenter, Malmö stad (RIKC)
Studiefrämjandet, Malmö
Antirasistiska Filmdagar, Malmö
FilmCentrum
Lunds Universitet
Länsstyrelsen i Stockholm
TechSoup Sweden
PeaceWorks Sweden
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Dialogmöte i Lund

Dialogmöte i Lund
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AVI Volunteering in India
El Shaddai Charitable Trust, Goa- India
OIKOS Education for Global Citizenship, Lissabon-Portugal
DCOLLAGE/ Art Difusió, Barcelona-Spain
Asociación civil Tintitaco, Charbonier-Cordoba Argentina

13. Fakta
Namn: OIKOS Community
Organisationstyp: ideell förening/nätverk
Område: social ekonomi social ekologi
Metod: nätverk, projekt och utbildning
Geografi: södra Sverige, säte Lund, huvudkontor
Filial: Malmö och Landskrona
Omvärld: volontärtjänst och projektstöd (Kulturforum)
Produktion: projektverksamhet, EVS, tjänster, utställningar, film, musik , seminarier, kursverksamhet, 
agrarprodukter, repetitions- och inspelningslokaler
Anställda: 8-10 anställda
Volontärer: ca. 100 personer i Sverige 
Praktikanter: ca. 15 per år
Portal: www.oikoscommunity.org 
E-post: info@oikoscommunity.org

14. Styrelsen
Vid det konstituerande årsmötet i april 2015 omvaldes styrelsens ordförande och sekreterare, medan 
Enrique Nalvarte utsågs till kassör. Dessutom fick Silvija Jansson uppdraget som kontaktperson till 
regeringen när det gäller romska frågor. Ricky Callesen och Gabriella Jòkai Kurucz utsågs till 
personalansvariga för OIKOS Landskrona respektive OIKOS Lund. Julio Saavedra Duarte har ett år till som 
verksamhetschef .

Styrelsen har sammanträtt 3 gånger under 2015. Vidare träffades styrelsen 23–25 maj 2015 i Lund också 
för att umgås och diskutera föreningens verksamhet på ett mer informellt sätt.

15. Revisorer och valberedning
Fram till årsmötet var Carlos Tapia Allendes ordinarie revisor. Carlos omvaldes. Vidare var Caj Byqvist 
revisorssuppleant fram till årsmötet och omvaldes också. Fram till årsmötet utgjordes valberedningen av 
Andres Lindgren (sammankallande) som också omvaldes.

16. Huvudkontor, lokalkontor och projektverksamhet
•	 Lund, huvudkontor
•	 Malmö, lokalkontor
•	 Landskrona, lokalkontor
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Trädgårdsgillet i Landskrona

Urbana frågor
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Under 2015 har mycket arbete lagts på att finjustera lokalerna i Lund och Landskrona, såväl ute som 
inne. Många nya grupper har sökt sig till oss och våra deltagare och organisationer är mycket nöjda med 
samarbetet.

Verksamheten har trots organisatoriska och geografiska förändringar utökats. Antalet aktiviteter ökade 
under 2015 med 15 %. Satsningen på att bredda kulturverksamheten och att nå nya målgrupper bland 
invandrade har varit lyckosam. Även satsningen på mer aktivt samarbete med våra kommuner och andra 
föreningar har gett utdelning i ny verksamhet. Sannolikt kommer detta arbete att ge ännu större 
utdelning under 2016.

17. Natur och Miljö samt övrig programförd verksamhet
Miljö och samhälle samt natur och friluftsliv är två av de viktigaste strategiska verksamhetsområdena för 
OIKOS Community under kommande verksamhetsperiod (biodling och koloniverksamhet). En stor del av 
studiecirklarna inom dessa områden bedrivs tillsammans med våra samarbetsorganisationer och 
studieförbund. 

18. OIKOS är organiserat i fyra verksamhetsbaserade sektioner
•	 Musik
•	 Kultur (media, ungdomskultur och skapande verksamhet)
•	 Natur och miljö
•	 Mångfald och integration (ex. Romska Sektionen)

19. Internationellt
Under flera år har vi deltagit i internationell verksamhet bland annat inom ramen för utbyte med 
ungdomar i andra länder, med undantag för EU-länder, men vi har också haft volontärtjänst där vi kan 
hjälpa ungdomar att hitta lediga platser i olika länder.

Föreningen påbörjade en internationell satsning för att skaffa samarbetspartners i andra länder som kan 
vara intressanta för framtida ungdomsprojekt. Samtidigt försökte vi etablera oss i olika länder med mer 
permanent verksamhet. År 2006 grundades OIKOS Community DK i Kristianshavn och 2007 startade ett 
treårigt ungdomsprojekt mellan OIKOS Lund och Sabrosa kommun i norra Portugal. Verksamheten
finansierades genom statsanslag, stöd från kommuner, Region Skåne, EU, stiftelser och sponsorer. 
Sabrosaprojektet i Portugal avslutades i februari 2014.

20. Aktiviteter 
Våra samarbetsorganisationer är mycket varierande i sin verksamhet. Vi upprättar nya och underhåller
befintliga lokala samarbetsplaner. Detta arbete har påbörjats och många föreningar i Landskrona och 
Lund besöktes under året.

Vi arbetar främst inom musik, natur och urbana miljöfrågor men fortsätter även att erbjuda studiecirklar 
inom exempelvis språk, data, biodling, musik och foto. Flera cirklar på dessa teman har genomförts, på 
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Workshop Paleo i Skrylle

Tack Amira!
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flera orter. I samarbete med Lunds kommun fortsätter projektet Odla i Lund under 2015–2017.

Tillsammans med Bi-happy har vi haft ca 32 olika träffar i projektet som har varit mycket uppskattade och 
som ingår i stadsodlingsverksamheten Odla i Lund.

21. Rehab
OIKOS Community  erbjuder arbetsträning för arbetssökande personer. Man gör sin arbetsträning i ett av 
våra fem arbetslag. Varje lag har en arbetsledare. Vi arbetar bland annat med biodling, musik, kafé med 
butik/utställning och arbetsuppgifter med skötsel av vår egen lokal och utemiljö.

OIKOS samarbetar med bland annat socialtjänsten och Arbetsförmedlingen för att ge deltagarna det stöd 
de behöver för att komma vidare ut i arbete. 

22. 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. Eftersom projektet Odla i Lund 
främst är ett “klimatprojekt” rekommenderar vi att man promenerar, tar buss eller cyklar till och från 
odlingen.

Delprojekt bedrivs i samarbete med Tekniska nämnden i Lund.

23. OIKOS Community och Romska Sektionen
Den romska nationella minoriteten är idag den nationella minoritet som har det sämst när det gäller 
diskriminering och samhälleligt utanförskap. Föreningen OIKOS Community som under många år arbetat 
med unga och unga vuxna i utanförskap har under senare tid engagerat sig starkt i arbetet kring romsk 
inkludering i sydvästra Skåne.
 
Vi har idag i vår personal flera romer, som också är drivande och ger stöd och råd åt de många romer som 
deltar i våra verksamheter eller söker upp dem. I sektionen vill vi skapa en tjejgrupp och en killgrupp 
ledda av två romska representanter för OIKOS Community.

Projektet Romano Sastimo

Syftet med projektet “Romano Sastimo - romsk hälsa” är att främja romers hälsa. Detta görs bland annat 
genom föreläsningar och aktivitetsgrupper för att inspirera till en mer aktiv livsstil. Föreningen skall skapa 
en romsk aktivitetsgrupp på ungefär 25 personer som ska kunna jobba vidare med att bland annat 
inspirera andra till en hälsosammare livsstil. Föreningen kommer även att jobba aktivt genom dialog med 
olika hälsovårdande instanser såsom vårdcentralen och akuten. Den huvudsakliga målgruppen är romer i 
Landskrona.

Projektet genomförs i huvudsak i Landskrona även till viss del i Malmö och Lund. Verksamheten sker till 
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viss del i samverkan med Landskrona Stad.
 
Bidraget ska redovisas till MUCF senast den 30 april 2016. 

24. 3K Kulturforum en del av OIKOS Community
Syftet med 3K:s (Konst, Kultur och Kommunikation) verksamhet generellt och Kulturforum i synnerhet 
är att främja ett utökat internationellt kultursamarbete som kännetecknas av kvalitet och ömsesidighet 
inom konst, kultur och kommunikation. 3K initierar ett antal evenemang och projekt per år för att sprida 
kunskap om samhällsfrågor och främja samarbetet med andra länder. Projektet arrangeras primärt på 
en internationell arena och även i Sverige. 3K är en aktiv partner i arrangemang som initierats av externa 
aktörer. 3K stödjer olika svenska och internationella initiativ. Just nu stödjer vi Asociación Civil Tintitaco i 
Cordoba, Argentina och är huvudman för Bellas Artes i Lund samt deltagande i Landskrona.

25. Landskrona Trädgårdsgille 15-17/8
Varje år samlar Landskrona Trädgårdsgille tusentals trädgårdsälskare till en fest i dagarna tre. Årets 
trädgårdsgille hölls den 15-17 augusti med flotta flottar, marknad, kreativa verkstäder, picknickkonserter 
och gröna samtal.

Det preliminära programmet invigdes med picknickkonsert på fredagskvällen. På dagen tjuvstartade vi 
med att öppna för omröstningen om vilken av de flytande trädgårdarna som skulle utses till den Flottaste 
flotten. Lördagen bjöd på en stor och uppskattad trädgårdsmarknad samt gröna föredrag och samtal. 
Marknaden arrangerades av Landskrona Trädgårdssällskap. På söndagen hölls kreativa verkstäder och 
avslutande picknickkonsert. Det gick att rösta på flottarna fram till kl. 14 på söndagen.

Arrangör var Landskrona Stad i samarbete med föreningar och företag.

OIKOS Community deltog i tävlingen om den Flottaste flotten. Vårt tema var utbytet. Det ständigt 
pågåendet utbytet som berikar våra liv och våra matvanor.
 
 
       

 26. Vad är Playing for Change? 
Playing for Change (PFC) är ett multimedialt musikprojekt som knyter ihop världen genom musik. PFC 
startade 2002 och bottnar i en stark tro på musikens kraft och dess förmåga att överbrygga gränser och 
minska avståndet mellan människor.

PFC har skapat en stiftelse – Playing for Change Foundation – som etablerar musikskolor för barn i olika 
delar av världen och de har även satt ihop ett mångkulturellt band – Playing for Change Band – som
turnerar över hela världen.

På PFC Day genomförs events världen över till förmån för PFC Foundation. 2013 genomfördes 316 events 
i 56 länder. För första gången även i Sverige.

PFC var hösten 2013 ännu inte representerat i Sverige och Folkuniversitetet tog då initiativet till att starta 
projektet Playing for Change Sweden med uppgiften att bidra till spridandet av PFC i Skandinavien. Som 
ett första steg arrangerade projektet Sveriges första PFC Day i Helsingborg den 21 september. 
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27. Icke anslagsfinansierad verksamhet
Vi fortsätter att vara öppna för projekt med intern finansiering. Ungdomar mellan 13 och 25 år som har en 
idé som man vill förverkliga tillsammans med andra ungdomar i Landskrona kan söka stöd hos oss inom 
ramen för ungdomsinitiativ.

28. Personalutveckling
Personalens kompetens är avgörande för hur väl OIKOS Community lyckas utveckla såväl kvalitet som 
omfattning av verksamheten. Därför är det viktigt att all personal deltar i olika
kompetensutvecklingsinsatser. Såväl ämneskunskaper som ledarförmåga och tillämpat icke-formellt 
lärande och interkulturell kommunikativ kompetens behöver ständigt underhållas och utvecklas.
 
Nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte inom OIKOS Community liksom i övriga samhället är en viktig 
del av kompetensutvecklingen.

29. Marknadsföring och kommunikation

Hemsida och sociala medier

Antalet besökare på vår hemsida har ökat under 2014 till ca 8700. Kostnadseffektiv annonsering för vår 
hemsida i sociala medier har ökat besöksfrekvensen på hemsidan och bland annat lett till många
förfrågningar och intresseanmälningar för studiecirklar och EVS (Europeisk Volontärtjänst).

På våra Facebook-sidor har vi fortsatt att öka antalet följare. Sidan för OIKOS Community Landskrona har 
nu över 457 följare (en ökning med 251 följare från år 2014) och OIKOS Community Lund-Malmö (EVS) har 
över 619 (en ökning med 518 följare från år 2014). Målet är att ytterligare stärka och utveckla hemsidan 
för att dra till oss fler besökare på all våra olika områden.

Facebook har fortsatt vara den viktigaste kanalen bland sociala medier. Där har vi idag snart 199 följare 
varav många är våra kommuners och samarbetspartners officiella kanaler.

På grund av stor utlåning av personalresurser har vi inte riktigt nått de mål som hade satts upp i 
verksamhetsplanen för 2015 på alla områden när det gäller besökare på hemsidan och följare på sociala 
medier.

30. Marknadsföring och opinionsbildning
I hög grad har vi själva med hjälp av duktiga anställda, medlemmar och volontärer producerat de
annonser, affischer, broschyrer och kursprogram med mera som vi har haft behov av. Samordningen av 
generell annonsering via lokalpress och sociala medier och strävan efter en enhetlig grafisk profil har 
fortskridit. I viss mån har vi också kunnat fortsätta hjälpa andra föreningar och informella grupper med 
framtagandet av affischer och andra markandsföringsmaterial.

Vi har aktivt bidragit med information om våra verksamheter till Länsbildningsförbundets nyhetsbrev, 
utställningar och presentationer. I övrigt har vi utökat vårt opinionsbildande tänk i all vår kommunikation.



28

Sommarartister i Landskrona

Barnaktiviteter i OIKOS projekt i Córdoba, Argentina  



29

31. Investeringar
Under 2015 har vi investerat i utrustning framför allt i anslutning till huvudkontor i Lund och vår nya 
musiklokal i Landskrona samt i musikprojektet Playing for Change.

32. Ekonomi
Årets resultat visar ett överskott på 76 000 kronor. Ett nollresultat var budgeterat. Två år av underskott i 
samband med sammanslagningen av kontoren i Malmö och Lund har vänts. Detta beror bland annat på  
en effektivisering av administrativa resurser som möjliggjorts av sammanslagningen.
 
Avvikelser jämfört med budget är främst minskade intäkter och lägre arbetsmarknadsbidrag. Det beror 
på att vi har färre programförda betalcirklar respektive att Fas 3-projektet i OIKOS Malmö fått en annan 
utformning. För att kompensera dessa inkomstbortfall har vi ökat både projektverksamhet samt privata 
sponsorers deltagande i olika evenemang.

Under 2015 kommer ytterligare kostnadsminskningar på lokaler att kunna göras eftersom en stor del av 
årets kostnader varit av engångskaraktär i samband med en flytt inom Malmöavdelningen.

Föreningens styrelse väljs vid vårens årsmöte. Styrelsen arbetar bland annat tillsammans med 
ledningsgruppen med att söka olika medel från stiftelser och fonder samt med att engagera sponsorer.

De medel som föreningen äger är ett resultatet av drygt 20 års ideell verksamhet och består av gåvor, 
sponsring och donationer från privatpersoner.

Pengarna används till nytta och glädje för de målgrupper som mest behöver hjälp.

33. OIKURIREN
Det första numret av vår tidning OIKURIREN är tryckt och har distribuerats. 

34. Slutord
Tack till våra medlemmar - och samarbetsorganisationer, anställda, volontärer och förtroendevalda!

OIKOS Community ser med tillförsikt och optimism fram emot ett härligt verksamhetsår 2016!

Lund 16 februari 2016
Julio Saavedra Duarte, Verksamhetschef
Kenneth Rasmusson, Ordförande
Eva Ericsson, Pedagog
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