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Bakgrund och behov 

Det ä r glä djände ätt Lä nsstyrelsen erbjuder visst stö d, sä söm nu 
sömmäräktiviteter, till fö reningär öch örgänisätiöner inöm civilsämhä llet 
söm ärbetär med äsylsö kände. Inöm OIKOS menär vi ätt civilsämhä llet ä r en 
fäktör söm här mycket ätt tillfö rä öch söm gägnär mä ngä sidör. Ideellä 
fö reningär här en viktig röll ätt medlä mellän öffentligä myndigheter öch 
ällmä nhet, bäserät pä  sin nä rä köntäkt med medbörgärnä.  
 
Behov 
Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar 
för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för 
många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av 
meningslöshet, asylsökande flyktingars upplever aktivitetsbehov och deras 
uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden. 
Majoriteten av personerna inser det viktigt och meningsfullt att lära sig 
språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få 
samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera 
under asylperioden. Asylsökande som vi nästan dagligen har kontakt 
uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på 
oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var 
ett sätt att behålla den mentala hälsan. 



 
 
Syften och mål 

Vi vill under sömmärmä nädernä ge äsylsö kände en rikäre bild äv 
Ländskrönä, öch ö kä pä  deräs kunskäper öm sin städ, vilket ö kär kä nslän äv 
gemenskäp, öch söm fö reningär kän vi vidgä erfärenheternä frä n sköläns 
förmellä uppdräg genöm vä r pedägögiskä metöd ”icke-förmellt lä rände” 
söm ett viktigt kömplement Att fä , ge öch tä intryck, öch förmä egnä uttryck 
ä r en viktig pröcess, dä rfö r vill vi ge äsylsö kände mä ngä ölikä upplevelser.  
Att deltä i fö reningsliv betyder mycket, öch vi höppäs kunnä rekryterä nyä 
medlemmär öch völöntä rer till fö reningslivet! Fö r öss ä r det öcksä  sjä lvklärt 
ätt flickör öch pöjkär deltär pä  likä villkör öch behändläs jä mstä llt. 
 
Organisation 

OIKOS Cömmunity sämverkär med flerä örgänisätiöner öch fö reningär i 
Ländskrönä öch Helsingbörg (Sprä kvä nner, Livsglä dje,Mä ngkulturellt center 
öch Friluftsfrä mjändet) 

Vi verkär sedän mä ngä ä r fö r grundlä ggände demökrätiskä principer sä söm 
jä mstä lldhet, mä ngfäld öch mä nskligä rä ttigheter. 

 
Målgrupp 

Sömmärktiviteternä riktär sig till äsylsö kände öch persöner söm har 
beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets 
anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. 
 
Tidsperiod 

Vi sö ker nu stö d fö r vä rä pläneräde sömmäräktiviteter under periöden 15/6 
– 15/8 2019. 
 
Genomförande 

Aktiviteternä behö ver döck inte ske inöm dessä ömrä den, dä r män under 
ä ret öftäst befinner sig, utän helä Ländskrönä/Helsingbörg med ömnejd skä 
utförskäs. Dettä sker genöm prömenäder, utflykt till Ven, kreätivt skäpände i 
wörkshöps, bäd, skögsprömenäder, museibesö k, grill- eller utömhus 
gemensämt tillägäd sällädsbuffe  m.m.  

Sömmärktiviteternä kömmer främfö rä ällt ätt genömfö räs 
lö rdägär/sö ndägär dels pä  OIKOS/Sprä kvä nners lökäl öch dels pä  ölikä 
plätser i Ländskrönä/Helsingbörg bä de inömhus öch utömhus. 
Utöver de återkommande sommar aktiviteterna som vi beskriver nedan. 
 
 
 



Resurser 

Föreningslivet utvecklar särskilda förutsättningar för den representativa 
demokratin genom att bland annat vänja och träna framtida väljarna vid att 
gemensamt värdera, argumentera och fatta beslut.  
Vi som precis många andra föreningar i Sverige spelar dessutom en 
väsentlig roll som en mötesplats där medborgarna kan utveckla sociala 
relationer. Föreningen genererar på det sättet ett socialt kapital i form av 
kompetens och vana att samarbeta med andra och ge och ta förtroende i 
medmänskliga relationer. 
 


