Kompetenscenter Idéburna Malmö
Ett projekt under planering Socialfonden programområde 1

Utbildning för idéburen sektor i Malmö
MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) planerar att söka
medel hos Socialfonden i höst för att driva ett treårigt projekt. Då vill vi
bygga upp ett centrum upp för kompetensutveckling som utvecklar
idéburen sektor i Malmö. Kompetensutvecklingen riktar sig till anställda,
föreningsledare, föreningars styrelseledamöter samt till personer inom
offentlig sektor och näringsliv som arbetar mot idéburen sektor.

Vi hoppas att er förening eller organisation vill vara med!
Nu vänder vi oss till möjliga samverkanspartner i Malmös föreningar och idéburen sektor
både i Malmö och i Sverige. Malmö stad, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen är också
viktiga för oss att få med.
Under sommaren kommer vi att kontakta intressenter för att söka samarbete och forma en
projektplan. Ni är också välkommen att kontakta oss (kontaktuppgifter i slutet).

Syfte
Projektet syftar till att genom kompetensutveckling i idéburen och offentlig sektor skapa
hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. Det syftar också till att skapa en medvetenhet
hos aktörer i samhället om den idéburna sektorns omfattning och potential för
samhällsutvecklingen.

Mål




Ett fysiskt centrum för kompetensutveckling byggs upp
Behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser utvecklas och genomförs
Skapa samverkansplattformar för idéburen och offentlig sektor

Behov
Projektet bygger vidare på de goda erfarenheter som finns av att samla föreningsledare och
låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter. I en förstudie som genomförts
av MIP har föreningars och potentiellt kompetensutvecklingsbehov kartlagts. Förstudien
visar att det finns 3295 hel- och deltidsanställda i Malmös ideella föreningar. Dessutom finns
ytterligare fler anställda i idéburna Malmö. Därutöver finns ett stort antal ideellt engagerade
i Malmös föreningar.
MIP vill ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för
föreningarnas styrelser och ledare i strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta en
större plats i samhällsutvecklingen.

Innehåll
I projektet vill vi skapa ett fysiskt centrum för kompetensutveckling inom idéburen sektor i
Malmö med omnejd.
Fredagsmys – fast tidpunkt varje vecka för föreningsutbildningar, smörgåsbord med olika
korta utbildningsinslag.
Längre utbildningar (hel- och halvdagar) i huset eller utanför.
Fyll på med en arbetslös när konsulenten går heltidsutbildning.
Exempel på utbildningar/kompetensutvecklingsinsatser
 Arbetsgivarutbildningar
 Back up – konfliktkunskap och samtalsteknik
 Brandskydd och HLR
 Data, bokföring
 Ledarskapsutbildningar – lag och gruppkunskap
 Jämställdhet och funktionsvariation
 Handledarutbildningar
 Mentorer och ambassadörer
 Hur fungerar offentlig sektor/hur fungerar idéburen sektor

Målgrupper
Målgrupperna är dels individer inom föreningslivet
 Styrelseledamöter inom föreningar och idéburen sektor
 Ledare inom föreningar och idéburen sektor
 Personer som arbetar aktivt och ideellt i verksamheterna
Dels också inom den omvärld som arbetar med idéburen sektor
 Personer inom offentlig sektor som samverkar med idéburen sektor
(arbetsförmedling, kommun, försäkringskassa etc)
 Personer inom näringslivet som samverkar med idéburen sektor

Tidtabell
Nästa utlysning väntas 15 juli, med deadline 15 september. Medel att utlysa 61 miljoner kr.
Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte den 7-8/12. Tidigaste projektstart våren 2016.
Projektet planeras pågå 1 januari 2016 – 30 september 2018
 Analys- och planeringsfas 160101 – 160331, 3 månader
 Genomförandefas 160401 – 180630, 27 månader
 Avslutsfas 180701 – 180930, 3 månader

Idéutveckling, kontakt
Ivar Scotte 0708-77 82 72 ivar.scotte@mip.org.se
Kicki Stridh 0707-91 38 96 kicki@brohusetfou.se

