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Stöd till studieförbunden 2022 - Ansökan
1. Organisation och kontaktuppgifter
Organisation och kontaktperson
Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor
via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis
info@exempel.se) och telefonnummer.
Organisationens namn
Ibn Rushd Studieförbund- Distrikt Södra

Organisationsnummer
802429-6751

Adress
Wachtmeisters väg 3

Postnummer och ort
213 73 Malmö

Kontaktperson
För- & Efternamn
ABRAR MOHAMED SALEH AL SHAUBAKI

E-postadress
info.sodra@ibnrushd.se

Telefon
04081310

Mobiltelefon
0760024105

Notifieringar
E-post
Studieförbundets hemsida
https://www.ibnrushd.se/

Uppgifter för utbetalning
Bankgiro
Kontonummer
5607-5732

Kontaktuppgifter till ordförande och verksamhetschef
Vi behöver kontaktuppgifter till de personer som är ytterst ansvariga för studieförbundsavdelningen och dess ekonomi.
Namn

E-postadress

Telefon

Ordförande

Nabil Ghodhbani

nabil.ghodhbani@ibnrushd.se

0733-266410

Verksamhetschef

Malin Novén

malin.noven@ibnrushd.se

0702-622859

2. Minimikrav
Är studieförbundet godkänt och erhåller statsbidrag av Folkbildningsrådet?
Ja
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Malmö stad
205 80 Malmö

Besöksadress
August Palms plats 1

Hemsida
www.malmo.se
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malmostad@malmo.se

Telefon
+46 (0)40-34 10 00
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Studieförbundets kontor i Malmö
Adress
Wachtmeisters väg 3 , 213 73 Malmö
Öppettider
8:00-17:00
Övrig information
-

Studieförbundets verksamhetslokaler i Malmö
Adress

Typ av lokal

Wachtmeisters väg 3 , 213 73 Malmö

Kansli och besöksadress samt verksamhetslokaler

Gemensamma möten mellan studieförbund
Studieförbundet ska delta i gemensamma möten för avstämning och ömsesidig information samt egenkontroll. Det gäller bland annat:
Allmänna/övergripande möten (chefsmöten)
Möten om föreningssamarbeten
Möten om musikverksamhet
Ange vilka möten ni har deltagit i under 2020 och våren 2021
Datum

Typ av möte

2020-09-02

Möte om förintelsekonferensen

2020-03-20

Chefsmöte Malmö

2020-04-15

Träff med Regionen

2020-06-01

Förvaltningen och studieförbunden, Inför Malmö Forum

2020-06-03

Chefsmöte Malmö

2020-10-15

Studieförbunden i Malmö

2020-10-22

Kulturnämnden Region Skåne

2020-12-03

Studieförbunden i Malmö

2021-02-08

Chefsmöte Malmö

2021-04-08

Chefsmöte Malmö

2020-10-07

Studieförbunden i Malmö

2020-10-10

Studieförbunden i Malmö
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Kommunikation riktad till allmänheten i Malmö
Studieförbundet ska vara synligt och tillgängligt för Malmöborna, genom aktuell och utåtriktad information om den verksamhet man
bedriver i Malmö, i egen regi och i samarbete med andra parter.
Beskriv hur ni når allmänheten i Malmö med information om:
Studieförbundets allmänna profil
Kontaktuppgifter
Programförd studieverksamhet
Kulturprogram
Samarbeten med föreningar och grupper
Frågan avser er kommunikation under normala omständigheter. Påverkan av corona-pandemin kan ni beskriva i steg 3
Verksamhetsplan.
Strukturella och ekonomiska hinder har ständigt kantat Ibn Rushd etablering som studieförbund.
Detta till trots har vi av och an haft bredare och mindre bred tryckt kommunikation om det lilla öppna kursutbud som skulle kunna
kallas öppen programförd studieverksamhet. I dagsläget mäktar vi inte med att ha ett sådant utan hänvisar till vår hemsida för
information.
Hemsidan svarar för:
Studieförbundets allmänna profil.
Kontaktuppgifter.
Programförd studieverksamhet.
Kulturprogram.
Kommunikationen rörande samarbeten med föreningar och grupper sker helt individuellt och finns inte publicerad
Beskriv hur ni når specifika målgrupper i Malmö
Exempelvis korttidsutbildade och deltagare från socioekonomiskt utsatta områden.
Ibn Rushd studieförbund startades och drivs fortfarande av medarbetare med någon sorts minoritetsmarkör. Därför speglar våra
anställda väl ett flertal olika minoriteter i Malmö.
Av de många olika nya svenskar som finns i Malmö är ett stort antal korttidsutbildade ur vissa grupper. Majoriteten bor i
socioekonomiskt utsatta områden. Vi ser det bland annat som vårt självklara uppdrag att genom föreningslivet hjälpa dessa
medborgare att hitta vägar att förstå den svenska demokratin genom föreningslivet. Vi behöver inte nå åt till dessa målgrupper de
kommer oftast till oss via hörsägen.
Bifoga exempel på kommunikationsmaterial från 2021
Säsongsprogram och andra trycksaker, nyhetsbrev och information om kulturprogram
Riktad information till specifika målgrupper
Affisch- Digital Ramadan 2021 - Psykisk ohälsa och mobbning (1).pdf (536 KB)
Brev- Paludan motverka 210520.pdf (912 KB)
Affisch- Digital Ramadan 2021 - Demokrati och inkludering.pdf (521 KB)
CL utbildning.png (649 KB)
Digsing utbildning på arabiska.jpg (171 KB)
Excel utbildning.jpg (243 KB)
Utbildning i digitala verktyg.jpg (173 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Sammanfatta hur verksamheten 2021 påverkas av corona-pandemin
Vilka anpassningar och omställningar har ni behövt göra?
Redan på hösten 2020 var vi tvungna att avveckla våra stora verksamhetslokaler i Malmö efter som ingen kunde nyttja dem på grund
av Corona restriktioner. Hela VT 2021 har sett likadan ut. Vi har tappat mycket verksamhet och vet inte om vi kommer att kunna
återgå till stora lokaler på ett bra tag framöver.

Verksamhetsplan 2022 för Malmö
Verksamhetsplanen ska ge en bra helhetsbild av folkbildningsverksamheten i Malmö 2022 och ska ge väsentlig information om:
målsättningar, innehåll och omfattning för olika delar av verksamheten
deltagare och målgrupper
organisation och ekonomi
kommentarer om utveckling, prioriteringar och planerade större förändringar
Om era ordinarie planeringsdokument ger den information som krävs kan ni bifoga dem. I annat fall kan ni till exempel bifoga
er regionala plan och komplettera med en extra bilaga som kort sammanfattar planerad verksamhet i Malmö.
Vi är medvetna om att studieförbundens verksamhetsplaner för 2022 kan vara preliminära vid tidpunkten för ansökan.
Sammanfatta kort verksamhetens profil i Malmö
Vi har inte kommit så långt i detta arbete att det finns något att delge i nuläget. Vi ber att få återkomma.
Bifoga verksamhetsplan 2022
Brev Malmö VP 2022 - Ibn Rushd Södra.pdf (390 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Sammanfatta kort planerade större förändringar 2022
De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.
Vi har inte kommit så långt i detta arbete att det finns något att delge i nuläget. Vi ber att få återkomma.
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