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INGEN NY HISTORIA



3 ÅR AV TANKAR OCH EXPERIMENT…

RESULTAT: Identifierade kvinnor och deras 
intressen, finns inte tillräckligt med utbudet.

1:a år Evenemangsguider: Tusenmlia tjejklubben 
2013-2014

MÅL: att hjälpa kvinnor med utländsk bakgrund att ta 
mera aktiv roll i samhället.

NÄSTA: Hitta ett sätt att utveckla kvinnornas 
intressen



3 ÅR AV TANKAR OCH EXPERIMENT…

RESULTAT: flera initiativ inom olika områden: hälsa och kropp, psykologi, konst och 
kreativt skapande, dans, alternativ medicin, entreprenörskap och internationella relationer. 

2:a år Tusenmila talangskolan 2015-2016

MÅL: att hjälpa kvinnor hitta utlopp för sina intressen, i vilken än form det passar.

NÄSTA: Hitta en uppsättning av gemensamma aktiviteter eller en gemensam riktning av 
utvecklande arbete som kan drivas ideellt och flexibelt.



3 ÅR AV TANKAR OCH EXPERIMENT…

3:e år Tusenmila talangskolan 2.0 

MÅL: Att hitta ett hållbart sätt att samordna kvinnornas initiativ. 

RESULTAT: Ett urval av aktiviteter identifierats som kan vara grunden till ett 
gemensamt fungerande aktivitetscentrum.

NÄSTA: bestående verksamhet.



TALANGSKOLAN  2.0  ALLTSÅ

➤ Nya föreningar, företag och regelbundna 
aktiviteter

➤ 10 samverkande aktörer                                   
(Futurum Bjuv, Jensen Komvux, ALMI, ABF Åstorp, Bjuvs 
kommun, Helsingborg stad, Borås stad, kulturförening SKRUV 
Malmö, Friluftsfrämjande Söderåsen, Coompanion Skåne)

➤ Över 100 personliga möten 

➤ 20-tal evenemang

➤ Ca 600 personer berördes av projektets 
insatser.

➤ Utgåva av gemensamt material 
(anteckningsblock)



Det bästa vi har gjort

Talat öppet språk om vad som är viktigt: 
- Erkännande av kompetens 

- Utvecklande och stöttande nätverk  

- Enkla resurser att testa sina vingar: tid, plats, material.

Stöttat unga kvinnor i deras ambitioner  
genom gruppsamverkan 

- Starkare självkänsla 

- Tro på sig själv 

- Styrkan att komma fram med förslag

Synliggjort värde av satsning på individer 
- Ringar på vatten är bredare och går längre 

- Nå till personliga nätverk med opinionsarbete 

- Ambassadörskap av metoden: kvinnor hjälper kvinnan.



Det svåraste vi har stött på

- Tvetydighet i förhållandet till lokal 
social utveckling: med alt värde för 
människans liv, individens roll och 
förändringskraft underskattas ofta.

Att bibehålla kontinuiteten, 
livet kommer emellan

- Kortsiktiga satsningar med synliga 
resultat prioriteras högre i samhället, 
jobbet före karriär.

- Personens utveckling måste följas 
upp, det gör man inte om det inte är 
en professionell situation 



Metod som vi är stolta över

- Okritiskt gruppstöd för personens egna 
idéer och projekt.

Induktiv facilitering

- Utgå från personens egna unika 
förutsättningar och bygga upp därifrån

- Stegvis naturlig utveckling av egenmakt 
och handlingskraft ifrån starkare 
självkänsla som härstammar i egna 
genomförda projekt och initiativ.

- Lika aktiv involvering av kännedom om 
lokalt samhälle som internationell 
kompetens,



Vår största utmaning

- Det tar tid att samordna olika aktörer.

TID

- Det tar lång tid att utveckla personliga relationer och tillit hos människor som inte är bekanta med socialt 
sammanhang eller har något hinder i kommunikation.

- Det tar tid att planera och genomföra egna projekt: mycket går åt stärkande av personen.                                  
Kan inte göra annorlunda: att kvinnan själv bidrar avsevärt till förverkligandet av sin idé är grunden till 
processen av utveckling. 



VAD ÄR NÄSTA STEG?
…för att vi stannar minsann inte nu….



PROJEKT 

➤ Att främja och sprida vår metod av induktiv 
facilitering, till att bli implementerad i flera 
sammanhang.

➤ Att skapa en möjlighet att bo, utbilda sig, utvecklas 
tillsammans och jobba på samma ställe.

➤ Att organisera verksamhet i linje med socialt 
entreprenörskap,

➤ Att främja internationella relationer och utbyten, på 
det sättet

➤ Att öka social kapital i internationell kompetens och 
kunskap.



DET VAR DET!  
VI SES SNART IGEN! 

#TUSENMILA 
#PROQVI 

KONTAKT: TUSENMILA@GMAIL.COM 
PROJEKTLEDAREN TANIA.BAUDER@GMAIL.COM 

+46 761665626 
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