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Nuläge och utvecklingsområden 

Nätverket SIP 

 

 

 

Styrelse: ja Kvinnor: 6 Män: 2   

Organisationsform: Nätverk bestående av 2 ideella föreningar  och en ekonomisk förening  

Styrdokument: under arbete 

Antal anställda: 15 

Antal frilans/år:  5 

Arrangemang/ 

utställningar/ 

föreställningar per år 5 

Besökare/ deltagare: 60 Varav barn & unga: 50     

Scen: nej 

Utställningslokal:  nej 

Verkstad: nej 

Repetitionslokaler:  nej 

Samverkar med: 

Grimslövs folkhögskola, Nätverket för social ekonomi, Öppna Kanalen, 

Almi, Drivhuset, Coompanion,Nyföretagarcentrum, Linneuniversitetet, 

Växjö kommun, Handikapprörelsens Idè- & KunskapsCentrum Kronoberg, 

RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar, Arbetsförmedlingen 

Arrangörsföreningar:  - 

Omsättning: 7,1 miljoner 

Egenfinansiering:  0 kr 
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Nätverket SIP arbetar med samhällsförändring i praktiken genom att uppmuntra entreprenörskap 

och personlig utveckling för de som vill göra samhället mer tillgängligt och demokratiskt. Detta gör vi 

med hjälp av nya medier och ny teknik samt genom kunskapsdelning och kompetensutveckling. 

Inom nätverket finns tre juridiska organisationer; En nationell jämställdhetsförening (Grrl Tech), en 

regional projektförening (Projektor) och ett socialt företag (PIX). 

Verksamhetsområden Nätverket SIP arbetar med är exempelvis landsbygdsutveckling, ungt 

entreprenörskap, funktionsnedsättning, demokrati, internationella frågor, utbildning, folkbildning, 

kultur och digitala medier. Dessa frågor arbetar vi konkret med genom bland annat 

tidningsutgivning, publika föreläsningar, distansutbildningar, folkhögskolekurser, pilot- och 

förstudieprojekt, genomförandeprojekt, coachning, verksamhetsetableringar, företagsvägledning och 

mycket mer. 

SIP:s verksamhet riktar sig till olika målgrupper, då vi driver majoriteten av vår verksamhet i 

projektform, dock finns det några målgrupper som är mer vanligen förekommande, så som 

ungdomar samt personer med fysiska funktionsnedsättningar. Flertalet av våra projekt och 

satsningar är lokala, med några undantag. De senaste åren har vi börjat arbeta mer med projekt 

som är regionala, och under de kommande tre åren kommer det regionala arbetet och spridningen i 

länet att öka, framförallt genom våra satsningar inom arbetsmarknad och internationella frågor. 

 

Mångfald 

Att värnar om och arbeta för ett tillgängligt samhälle för alla, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell 

identitet, sexuell läggning, religion eller fysisk förmåga är en självklar del i SIP:s dagliga arbete. Vi 

verkar också för ett hållbart och jämställt samhälle där alla har möjlighet att utvecklas och vara 

delaktiga. Det handlar om allt ifrån hälsa, demokrati och rättvisa till kultur, livsstil och sysselsättning. 

Några pågående satsningar inom mångfaldsområdet är Globala Kronoberg som arbetar med 

internationella utbyten och vår sommarverksamhet för flyktingungdomar. Under 2011 har vi även för 

avsikt att starta upp ett utbildnings- och anti-diskrimineringsprojekt inom området sexualitet.  

 

Samarbeten och nätverk 

Nätverket SIP har ett nära samarbete med Grimslövs folkhögskola, tillsammans driver vi 

folkhögskolekurser och projekt inom arbetsmarknad och flexibelt lärande. Vi är även en del av 

nätverket för social ekonomi. Vi har en koordinerande roll i nätverket Hjälp!? (samverkan för aktörer 

som arbetar med ungt entreprenörskap) där Nätverket SIP, Almi, Drivhuset, Coompanion och 

Nyföretagarcentrum ingår. Tillsammans med Linneuniversitetet ingår vi i en foskningsstudie om 

samhällsentreprenörskap. Vår största lokala samverksampart och finansiäer är Växjö kommun, i 

detta samarbete ingår internationell verksamhet och sommarverksamhet för ungdomar. Inom 

området funktionsnedsättningsfrågor samverkar vi bland annat med Handikapprörelsens Idè- & 

KunskapsCentrum Kronoberg och RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar. 
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Internationella kontakter  

Vi deltar i EU-projektet Europeisk Volontärtjänst där ungdomar från organisationer utomlands 

kommer till Sverige och arbetar som volontärer i en period upp till ett år. Förutom det anordnar och 

deltar vi i Ungdomsutbyten i Sverige och utomlands där organisationer och ungdomar från hela 

världen träffas för att utbyta idéer och diskutera olika teman. Syftet med dessa möten är att öka 

ungdomarnas engagemang i samhället och öka förståelse mellan kulturer. 

SIP samarbetar med ideella organisationer som ligger i Spanien, Bulgarien, Polen, Frankrike, 

Serbien, Cypern och Portugal.  Det gäller organisationer som framför allt jobbar inom miljö och 

hållbar utveckling, ungdomar och ungdomsfrågor, kultur, utbildning och integration. Vi ingår även i 

ett utbyte kring alternativa metoder för lärande inom målgrupperna ungdomar och äldre tillsammans 

med skolor från Italien, England, Litauen och Tyskland.  

Arbetet och mötena med de internationella samarbetspartnerna har påverkat vårt arbete som 

organisation på flera sätt.  På organisationsnivå så utbyter vi metoder och arbetserfarenheter, får 

inspiration för nya projekt och blir mer kunniga inom frågor som är viktiga i Europa. Samtidigt sprider 

vi information, idéer, inspiration om vårt lokala samhälle och gör att det syns i världen. 

 

Förslag på utvecklingssatsningar  

Två av de kulturpolitiskt prioriterade områdena är tillgänglighet och internationellt, två områden som 

ligger nära vår verksamhet. Vi skulle gärna se fler satsningar för att göra kulturen tillgänglig för 

besökare med funktionsnedsättningar. Vi skulle själva vilja arbeta med att lyfta fram lösningar och 

möjligheter för de som arbetar aktivt med att göra kulturen tillgänglig för besökare med 

funktionsnedsättningar. Vi vill inte fokusera på arrangörer som inte lever upp till tillgängligheten, då 

vi tror det har större genomslag att lyfta fram de som faktiskt arbetar med att öka tillgängligheten i 

olika kulturarrangemang i regionen. Samt visa vilka lösningar som finns för att i förlängningen även 

öka viljan och motivationen kring att arbeta med de här frågorna. Mer om våra idéer kring detta 

finns i bilagan. 

Vi är också måna om att det finns platser där föreläsningar, events och möten med internationella 

teman som kultur, traditioner, religion, språk etc. arrangeras. Vi skulle själva gärna vara en del i att 

arrangera en mångfaldsfestival där olika lokala aktörer kan ställa ut hantverk, ordna konsert och 

visa upp danser från olika länder, sälja traditionell mat, etc. Eller varför inte en världsmusikfestival 

där man bjuder in internationella musiker? Slutligen skulle vi gärna se ett firande av "Europadagen", 

med aktiviteter och informationsträffar för att lyfta begreppet och institutionen Europa och de 

möjligheter som finns för att ordna utbyten, resa, studera utomlands, volontära och engagera sig i 

internationella frågor.  


