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KompetensCenter Idéburna Malmö 

MIP har beviljats medel av Europeiska socialfonden för att driva ett flerårigt projekt, KC Malmö 

(KompetensCenter Idéburna Malmö). Projektet pågår mellan 1 februari 2016 – 31 oktober 2018.  

Medskapare i KC Malmö gör det möjligt för anställda att delta kostnadsfritt i kurser eller seminarium 

samt att föreningen kan påverka och medverka i innehållet. Givetvis blir det även kurser och 

seminarium för förtroendevalda. De anställda som går kurser eller seminarium kommer att redovisas 

månadsvis av oss till ESF. De anställdas tid i projektet omräknas till projektets medfinansiering.   

Verksamheter i KC Malmö 

• Vardagsmeny - anställda väljer veckomeny efter behov och innehåll  

• Showroom - levande mötesplats som ger mervärde 

• Ideella mötet – förtroendevalda väljer månadsvis innehåll 

• T-T-T fortbildning och gemenskap för alla kursledare 

• Utvecklingsworkshop - nätverksmöten med referensgrupper 

• Open Center – spridningskonferenser eller öppna seminarium  

• Transnationella möten - utbyte med Europa 

Samverkare i KC Malmö har lämnat in sin avsiktsförklaring till samverkan. Följande är med och 

verkar i projektets styrgrupp; MIP Malmö, Malmö stad, Skånes Föreningar, Unionen, IDEA, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Finsam samordningsförbundet.  

Övergripande syfte till att i Malmö skapa hållbara fysiska och digitala plattformar för idéburen 

sektors kompetensutveckling, där individer utvecklas och integreras i samhälle och arbetsliv, där de 

ideella organisationernas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen stärks och där det skapas 

hållbara kunskapsallianser och samverkan mellan idéburen, offentlig och privat sektor samt akademi. 

Kompetensutvecklingen riktar sig till anställda, föreningsledare och förtroendevalda.  

Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling. 

 

KompetensCenter Idéburna Malmö vill bygga upp ett center för kompetensutveckling som utvecklar 

idéburen sektor i Malmö.  

• Ett digitalt och fysiskt center för kompetensutveckling byggs upp  

• Behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser utvecklas och genomförs 

• Samverkansplattformar skapas för organisation och individ inom idéburen o offentlig sektor 

 

Projektet syftar till att genom kompetensutveckling i idéburen sektor skapa hållbar utveckling för 

föreningslivet i Malmö. Det syftar också till att skapa en medvetenhet hos aktörer i samhället om den 

idéburna sektorns omfattning och potential för samhällsutvecklingen.  

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden med 9,7 miljoner SEK.  

Medarbetare i KC Malmö 
Ivar Scotte  Projektledare 0708-77 82 72 ivar.scotte@kcmalmo.se 

Mariam Ismail Daoud Jämställdhetsamordnare 0723-09 81 11 mariam.ismail.daoud@kcmalmo.se 

Olle Möller Controller 0708-99 55 37 olle.moller@kcmalmo.se 

Ulla Qvartsenklint Kommunikatör 0768-83 84 71 ulla.qvartsenklint@kcmalmo.se 
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Medskapare i projektet - KompetensCenter Idéburna Malmö 

   ABF Malmö   Malmö 4H-krets 

  Aktiv Ungdom   Malmö AmatörteaterForum 

  Albanska Föreningars Union   Malmö Jämställdhetsbyrå 

  Albansk kulturförening TIRANA   Malmökretsen av Svenska Röda Korset 

  Alwalaa Kulturförening   Malmö mediakanal 

  Anställningslösa i Förening   Malmö mot Diskriminering 

  Apollon förening   Malmö Sport IF 

  Bosnien o Hercegovinas kvinnosällskap   Media Avenue Öresund 

  BUFFF Skåne   Mentala Nätverket Skåne, MNS 

  Centrum för Publikt Entreprenörskap   Malmö Ideella (MIP) 

  Eleonora Kvinnoförening   MISO 

  Escandi   Naturskyddsföreningen 

  Europeiska föreningen   NBV Skåne 

  FIFH   Open Skåne 

  FilmCentrum Syd   PeaceWorks Sweden 

  Flyktingföreningen   RFHL Malmö 

  Folkuniversitetet   RGRA 

  Friluftsfrämjandet Husie   Rosengårds Folkets Hus 

  Friluftsgruppen   Scouterna 

  FUB Malmö   Seniornet Malmö 

  Föreningen Paraplyet   Sensus studieförbund region Skåne-Blekinge 

  Föreningen Värnet   Seveds förening 

  GAK Enighet   SISU Skåne Idrottsutbildarna 

  Hassela Helpline   Skådebanan södra regionen 

  Hidde Iyo Dhagan   Skåne Stadsmission 

  HISO Malmö   Sofielunds Folkets Hus 

  HSO Malmö   Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne 

  Hungerprojektet   Spelberoendes förening Malmö 

  Hållbar Utveckling Skåne   Spelens hus 

  Ibn Rushd studieförbund   Spiritus Mundi 

  IFT Svalan o Duvan   Språkcentrum 

  Internationella Kvinnoföreningen Malmö   Studentkåren Malmö 

  Individuell Människohjälp   Studieförbundet Bilda Syd 

  Iranska Flyktingrådet i Malmö   Supporterhuset 

  KFUM Malmö   Sverok Skåne 

  Konstfrämjandet Skåne   SKRUV 

  Korpen Malmö Varmvattengympa   Vänskapsföreningen 

  KSF Prespa Birlik   Winnet Skåne 

  Kvinnoagenda   Woman2woman diaspora Action group 

  Kwiaty Polskie (Polska Blommor)   Yalla Trappan 

  Lyssnare Utan Gränser  

 


