
 

 

Projekt i Nya Rågsveds Folkets Hus 
- inom ramen för Jobb- och utvecklingsgarantin     

 
Att vara projektdeltagare hos oss ska antingen leda till jobb eller att få bra erfarenheter när 
du söker andra jobb, alternativt bidra med något som är till nytta för samhället. Deltagare hos 
oss får vara med om att både bygga upp, planera 
och genomföra sitt delprojekt. Utrymme finns för 
nya idéer som passar vår verksamhet och som 
innebär meningsfull sysselsättning under tiden. 
Under handledning går vi igenom hur en 
projektplan görs, vilka delar den ska innehålla och 
hur den genomförs och utvärderas. Förutom 
delprojekten beskrivna nedan gör vi även saker i 
storgrupp. Exempelvis börjar vi varje morgon med 
samling och ordentlig mötesfika.  
 
Vi har gemensamma samlingar då vi löpande följer upp projekten och aktiviteter som 
studiebesök kopplat till projekten eller jobbsökeri m.m. Vi erbjuder både datorer och telefon 
för jobb- och myndighetskontakter och har i föreningen god kunskap om att hitta rätt i 
samhället. Vi har också sommar- och julavslutningar då vi tillsammans äter en bit mat.  

 
Välj vad du är intresserad av! 
 
Projekt: Rent- och snyggt I detta projekt inventerar, uppsöker och dokumenterar 
deltagarna stadsmiljön. Vi är på jakt efter klotter, skadegörelse, brister i stadsmiljön och 
kanske riktiga faror som uppkommer. Arbetsverktyget är kamera, dokumentblock och synen! 
Arbetet är systematiserat och anmälan om bristen, skadegörelsen, klottret går till Stockholms 
stads trafikkontor och fastighetsägare för åtgärd. Vi följer sedan upp och ser till att löften om 
bättring hålls. Arbetet dokumenteras och delvis läggs ut på internet. Vi har också tillsyn av 
dammen på Rågsvedstorget. 
 
Projekt: Medspråkarna Här samtalar deltagare med 
nysvenskar för att bli bättre på svenska. Ett 
komplement till SFI. Vi hjälper också till att förklara 
hur diverse myndigheter fungerar, vart man vänder 
sig för att få stöd samt få vägledning i hur det 
svenska samhället fungerar etc. Arrangera enklare 
utflykter och besök i t.ex. riksdagen, museer m.m. 
Erfarenhetsutbyte där olika människor kan dela med 
sig av sina kulturer och traditioner för ökad förståelse 
och respekt.  
 
Projekt: Konst & Kultur Projektet handlar om att bjuda in lokala konstnärer, fotografer, 
skulptörer, konstföreningar, skolor, fritidsgårdar m.fl. till att medverka i vår 
utställningsverksamhet samt möjlighet till eget skapande. Utställningar kring aktuella debatter 
och teman, samarbete med Folkets hus- och parkers konstdepåer. Vi arbetar också med att 
erbjuda personer som spelar och sjunger en arena för sin passion genom t.ex. caféhäng, 
lunchföreställningar etc. Även egna verk kan skapas och ställas ut.  



Projekt: Aktivt åldrande Projektet är ett 
komplement till äldrecentrum, PRO/SPF m.fl. i 
syfte att motverka ohälsa bland äldre 
medborgare genom kul friskvård så som 
lättgympa, gemensamma promenader, 
hjärngymnastik, kulturella upplevelser etc. 

Projekt: Mottagningsgrupp I detta projekt 
har vi en Rågsvedsbaserad mottagningsgrupp 
av kläder och prylar som skänks för att stödja 
vår sociala och ideella verksamhet. I gruppen 
fräschar vi till, gör i ordning och ser till att 
sakerna som skänkts håller god kvalité. 
 

 
Projekt: Lokal Här bistår man vid lokalvård, uppfräschning av lokalerna samt sätta upp/ta 
ner bord och stolar vid arrangemang samt även bistå vid tekniska arbeten såsom it, data, 
ljud/ljus m.m. 
 
Projekt: Marknadsföring Alla verksamheter i Folkets Hus marknadsförs på olika sätt. I 
projektet handlar det om att bistå i att ta fram affischer, broschyrer/flyers samt sätta upp och 
dela ut dessa. I den utsträckning föreningen behöver genomföra enkäter kan man få delta i 
det arbetet.  
 
Projekt: Café & kök I detta projekt bistår man i caféet med 
allmänt förekommande uppgifter, hjälper kunder och är 
behjälplig vid större beställningar från kunder som hyr lokaler. 
Projektet kan även delta i utvecklingen och förnyelsen av 
Café & Kök. 
 
Projekt: Konferens Projektdeltagarna får ”öva” i att servera 
vid olika arrangemang/evenemang samt agera konferensvärd 
för att få erfarenhet och lära sig arbetsuppgifterna. 
 
 

Kom gärna och besök oss på Nya 
Rågsveds Folkets Hus och se hur det 
ser ut och fungerar. Adressen är 
Rågsvedstorget 11 i Rågsveds 
centrum, tunnelbanans gröna linje mot 
Hagsätra eller bussarna 143 och 172. 
Fråga efter Jan Palmgren, 08-727 67 
70. Vi bjuder på kaffe och bullar!  

 

 
 

Välkommen till oss! 

www.nyaragsvedsfolketshus.se 
 
 

http://www.nyaragsvedsfolketshus.se/

