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Projektidén
Med fokus på ungdomar som nyckeln till framtiden har projektidén Jag är Malmö skapats. Projektets syfte
är att genom praktik öka unga Malmöbors delaktighet i Malmös utveckling. Jag är Malmö handlar om att
skapa medborgardialoger kring förändringsinsatser i staden.
Tjejer i Förening i samarbete med Malmö stad och Forward Malmö (som erhåller licensen till
programmet SenseMaker i projektet Vårt Malmö 2020) erbjuder vi ungdomar ett verktyg för att berätta sitt
eget och omgivningens perspektiv.
Genom att tillåta fler perspektiv bildar vi en mosaikbild som vi tror är en än mer nyanserad och
rättvis porträttering av hela Malmö och Malmöbon. Tillsammans lyfter vi fram Malmöbors framtidsbild.

Bakgrund
Malmö stad driver omfattande förändringsprojekt. Nyheterna om projekten sprids inom organisationen
men stannar där. Två exempel är Greater Copenhagen och Storstadspaketet.
Det är nyheter som påverkar stadens framtid men inte når ut till Malmöbon. Att känna inkludering,
delaktighet och ha möjlighet att påverka är grundbultar i ett demokratiskt samhälle men hur kan man
känna sig inkluderad och delaktig i stadens förändring om man inte har kunskap om stadens
framtidsplaner?
Med fokus på ungdomar som nyckeln till framtiden har en projektidé skapats i linje med
Barnkonventionen, artikel 12 och Agenda 2030, målområde 3.
Varför
Projektets syfte är att öka unga Malmöbors delaktighet i Malmös utveckling genom att stärka en
grundläggande förståelse för offentliga verksamheter, dess processer samt centrala förändringsprojekt
som bedrivs i staden.

Mål
Projektets mål är att genom praktik öka unga Malmöbors delaktighet i Malmös utveckling. Med
praktikplatser som form, lärande och dialoger som metod och inkludering samt delaktighet som mål
arbetar vi aktivt, strategiskt och hållbart med medborgardialoger. I linje med Agenda 2030, målområde 3, och
Barnkonventionen, artikel 12.

Vem
Ett dynamiskt nätverk mellan offentlig sektor, näringslivet och ideell sektor är en förutsättning för ett
växande samhälle. Praktik Malmös nätverk och uppdrag är således viktigt i arbetet för att stärka
Malmöbors väg till självförsörjning. Projektet Jag är Malmö är ett tvärsektoriellt samarbete mellan Praktik
Malmö, Tjejer i Förening, Forward Malmö och Malmöbor.

När
Sommaren 2020, 15 juni – 10 juli samt 13 juli – 7 augusti då Ung i sommar erbjuder praktik i två
omgångar, fyra veckor i taget.
Hur
Tjejer i Förening står för handledarskap till ungdomar och har huvudansvaret i genomförande av
projektet.

Varför Tjejer i förening?

Stabil samarbetspartner till Ung i sommar med erfarenhet av målgruppen och driva projekt.
•
•
•
•
•

Har erfarenhet av att arbeta med Sensemaker via projektet Mitt Malmö.
Bygga upp ungas ledarskapsförmågor, utbildningar och värderingsövningar
Minska fördomar och segregation och skapa en känsla för trygghet oavsett vart i staden ungdomar
befinner sig.
Skapa ett meningsfullt sommarjobb som unga kan använda i sitt CV med all den kompetens,
utbildning och nätverk som den får av arbetet
Möjliggöra för engagerade unga att ge uttryck för sitt engagemang i fler projekt under resten av året
och bli en del av teamet på Tjejer i förening

Budget
För att ta emot 100 praktikanter per period behövs pengar för tio handledare per period. I
personalgruppen finns även sex personer som också kommer delta i projektet men där föreningen står för
kostnaden själva.
Totala siffran för båda perioderna är 36 000 x 20 = 720 000 kr som Tjejer i Förening behöver finansiering
till för att möjliggöra praktikplatser åt totalt 200 ungdomar från Ung i Sommar.
I samband med Covid-19 har TiF beslutat att i detta projekt utöka antalet sommarpraktikanter med 40 st.
Resonemanget bakom detta beslut är att engagera fler unga och därmed få ut dem i praktik så att de inte
endast får en meningsfull sommar utan även tillhandahåller verktyg som är nödvändiga för att komma ut i
arbete därefter. Det är nu mer än aldrig förr av avgörande vikt att öka ungas aktivitet och engagemang
efter en lång tid av social distansering och oro om framtiden. Denna ökning av sommarpraktikanter är
möjlig trots omständigheterna med Covid-19 på grund av att unga sommarpraktikanter kommer
tillsammans med handledare att delas upp i mindre grupper och vara utspridda över hela staden. Totalt tar
vi emot 240 sommarpraktikanter, istället för de tidigare bestämda 200 sommarpraktikanterna.
•
•

Totalt: 720 000 kr.
36 000 kr per handledare, 24 000 kr i lön + sociala avgifter.

Antal handledare
•
•

10 + 10 handledare
För 20 handledare totalt 720 000 kr

Antal praktikplatser
•
•

240 platser, 120 platser/praktikperiod
Ersättning för ungdomar betalas via Ung i sommar.

Genomförande av projektplan
Vecka

Aktivitet

Utförare

Vecka 1

Handledarskap

Tar emot ungdomar

Tjejer i förening implementerar sitt arbetssätt

Tjejer i förening

Genomgång av intervjuteknik
Barnkonvention
Vecka 2
Nyhetspaket

Jämlikhet
Workshop Nyhetspaketet 1
Möte hos förvaltning. Direktör presenterar
Förändringsinsats & Utmaning

Greater Copenhagen Workshop Utmaning:
del 1 och 2

Ungdomar
Tjejer i förening
Förvaltningsdirektör

Skapa dialoger
Vecka 3
Nyhetspaket

Ungdomar
Skapa dialoger

Tjejer i förening

Greater Copenhagen Workshop Utmaning:
del 1 och 2
Vecka 4

Workshop Utmaning –

Ungdomar

Uppföljning

Del 3 Att analysera, utvärdera och presentera data
med SenseMaker

Tjejer i förening

Skriva rapport Presentation: Återkoppla till
direktörer.
Medborgarförslag

SenseMaker

