Seminarium 21 augusti 2018 - Presentationer av medverkande
Laholm utan gränser är en multikulturell förening, som vill bygga broar och skapa
mötesplatser och sociala nätverk genom kulturella aktiviteter för nyanlända och alla boende i
Laholm. Laholm utan gränser är engagerade inom idrott, familj/ barn och yrkesliv.
www.facebook.com/laholmutangranser

Studiefrämjandet i Malmö har arbetat med träning/stöd i svenska språket via
musikskapande för ensamkommande flyktingbarn. www.studeiframjandet.se/Malmo

Studieförbundet Vuxenskolan har under våren 2018 bedrivit ett mentorprogram för
invandrarkvinnnor i Skurup. www.sv.se/avdelningar/sv-skaneland

Föreningen Talenterna har av LAG Leader sydöstra Skåne fått stöd från europeiska
socialfonden för projektet Från SFI till arbete - utbildning, matchning, coachning. 60 kursdeltagare studerar genom Hyllie Park Folkhögskola SFI - Svenska för invandrare i Skillinge. De
nyanlända matchas för att förse de lokala företagen med kompetens.

Talentbyrån Österlen AB är ett arbetsintegrerande socialt företag som vill bidra till att
nyanlända kommer ut i arbete. Föreningen Talenterna och Talentbyrån Österlen AB samarbetar
med kommunen och arbetsförmedlingen. www.talentbyran.se

Lena Friblick, journalist och social entreprenör från Malmö har utsetts till en av världens
50 främsta sociala innovatörer av World CSR Day 2018 och till Årets Förebild i Sverige av
Diversity Index 2017.

Botildenborg är en gammal gård vid Rosengård i Malmö. Målet är att skapa Europas
ledande plats för hållbara innovationer. Verksamheten har tre fokusområden: jobb, kunskap och
framtidshopp. www.botildenborg.se

MöTis är Skurups medskapande mötesplats för ökad delaktighet i samhället. På MöTis skapas
meningsfulla möten som ger avknoppningar i samhället, och knyter ihop nya och gamla
kommuninvånare, näringsliv, idéburen sektor och kommunen. Varje vecka kommer ett hundratal besökare för att ta del av aktiviteter, samtal och workshops. www.skurup.se/25285

FemNet är en ideell förening, som driver projektet Från Idé till utveckling, som finansieras av
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling inom Leader Söderslätt. FemNets syfte är
att stärka kvinnors ställning i samhällslivet, på arbetsmarknaden och i företagandet. Fokus
ligger på kvinnors möten stad/landsbygd, synliggörande av kvinnors kulturarv, lokal utveckling
och integration. www.femnet.se

