Civilsamhället samverkar!
Malmö Ideella vill skapa en hållbar stad
genom civilsamhället.
Vi vill:
- främja samordning som möjliggör relation mellan medlemmar.
- främja social hållbarhet.
- vara resursskapande till civilsamhället.

KONTAKTA OSS
info@malmoideella.se
www.malmoideella.se
@foljenforening. Som medlemsförening får ni möjlighet att ansvara för detta
Instagram-konto under 2 veckor.
Lokal finnes – lokal sökes. Förening
som har eller söker en ledig lokal. Kontakt via hemsidan
Medlemsbrev. Varannan vecka får medlemmar aktuellt och nyheter kring intressanta områden.

www.facebook.com/malmoideella
Twitter, Instagram: @malmoideella
Orgnr: 846001-7109

Civilsamhället
samverkar

MALMÖ IDEELLA

FÖRENINGSBITEN

Medlemmar i Malmö Ideella är:

Här finns mänskliga resurser som en stödfunktion för föreningar som nybildas eller
den lilla föreningen. Vi arrangerar grundläggande kassör- och styrelseutbildningar.
www.foreningspoolmalmo.se

Vi är en paraplyorganisation för demokratiska idéburna organisationer
som vilar på ideell grund och som är
verksamma i Malmö.
- Ideella föreningar
- Idéburna organisationer
- Studieförbund
- Samarbetsorganisationer
- Trossamfund
- Stiftelse
- Ekonomiska föreningar
- Sociala företag

KC Kompetenscenter
Skapar och erbjuder möjligheter för den
idéburna sektorn att möta dagens och
framtidens utmaningar. Kunskap om och
utveckling av idéburen sektor.
www.kckompetenscenter.se
Malmö mediakanal
Gör det lätt för föreningar och organisationer att komma ut med information, bilder
och filmer.
www.malmomediakanal.se
I samverkan med Malmö stad genomför
idéburna organisationer jämbördigt samarbetsplanen med prioriterade samhällsutmaningar.
www.malmoandan.se

INKLUDERA
Malmö Ideella stödjer föreningslivets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen i Malmö.
TIA - Tidiga insatser för asylsökande
Vi arbetar för att främja helheten med tidiga
insatser för asylsökande och vara ett samordningsnav med föreningar i Malmö.
https://www.lansstyrelsen.se/skane/forening/sociala-fragor/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

NAD - Nätverk-Aktivitet-Delaktighet
Vi utvecklar nya metoder för hur idéburen och
offentlig sektor kan samverka inom ramen för
en nyanländ persons etableringsplan.
http://natverket.org/verksamhet/partnerskap-skane/nad-bloggen/
Bli medlem
En broschyr som beskriver vad ett medlemskap i förening
innebär på sju olika
språk.
https://forening.se/
utveckling/bli-medlem

www.forening.se Allt som en förening
behöver veta som ideell förening
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