GLOBULEN
Verksamhetsberättelse för år 2016
Den ideella föreningen Globulen samlar människor, föreningar och företag med
engagemang inom hållbar ekonomi och lokal utveckling. Föreningen är geografiskt
obunden, och har sitt säte i Upphärad.
Syftet är att lära av varandra och att ta del av varandras kontakter och erfarenheter.
Föreningen arbetar för en hållbar mänsklig utveckling som motverkar utanförskap.
Föreningen medverkar till den sociala ekonomin genom social-ekonomisk
företagsamhet och bidrar till individens egen förmåga att utveckla och/eller ta tillvara
sina resurser.
Föreningen har nu avslutat sitt 12:e verksamhetsår och har sedan hösten 2004
främst engagerat sitt inom:
● Socialt företagande
● Främja funktionshindrades möjligheter
● Lokal utveckling
● Integration & ungdomar
● Internationella kontakter
● Entreprenörskap/projekt
● Ny teknologi, att använda Skype och Webinar för möten och
kunskapsspridning
Medlemsavgiften består i att bidra med och dela med sig av sin kompetens och
engagemang.
Styrelsen 2015 har bestått av:
● Camilla Andersson, ordförande
● Rigmor Karlsson
● Lotta Dickman
● Gunta Westin

Under året har det varit lite lugnare … Vi har kikat på lite olika möjligheter att arbeta
framåt..
Gunta och Camilla var och besökte ett barnhem i Lettland ..Barnhemmet har haf en
samarbetspartner i Sverige som vill avsluta sitt arbete med dom 2016 pga att deras
intresse har vänts till Ukrainas barnhem som har det sämre.
Det var ett fint barnhem men det finns problem där med .. Dom flesta barnen kom
från missbruksfamiljer och det har medfört hjärnskador på många av barnen.
Det i sin tur gör det svårare att få möjlighet till försörjning när dom väl fyllt 18 och
flyttar ut i eget boende .. Det var även problem med att möblera sin första lägenhet
som myndigheterna hjälpte till att skaffa.. Dom efterfrågade även möjligheter att
kunna komma till Sverige på “semester”.
Så det vi har funderat på under året är.. hur kan man hjälpa till??
Kan vi starta ett projekt som gör att ungdomarna har möjlighet att få komma på
sommaren och i så fall hur kan vi samtidigt ge dom någon form av utbildning /praktik
som dom kan ha med sej hem, som ger dom större möjlighet till arbete??
Kan vi ha något samarbete med några loppisar angående möbler till första
lägenheten??
På barnhemmet finns även akutlägenheter för kvinnor med barn!!
Det var något som jag(Camilla) kände att vi bör arbeta med.. Det var bara en
vilopaus för kvinnan när det var för farligt att vistas hemma, men alla återvänder till
sin man igen när det har lugnat ner sej.
Här finns saker att jobba med!
Kanske projektet våld i nära relationer kan arbeta vidare med den målgruppen.
Gunta och Camilla besökte även två kvinnor som vill göra något projekt med oss ..
Här handlar det om hur kan kvinnor med sina hantverk få möjlighet till egen
försörjning. Vi pratade lite om en form av “Skaparstugan” … Men båda är inte där
ännu, men kanske med tiden för vi ser ju att alla måste bidra och att det är för sin
insats man kan få betalt.. Vi får se vart det leder.
Gunta/Globulen var med och ansökte om ett Fiskeprojekt. Har inte hört hur det gick.
Skaparstugan arbetar med att ta fram ett hälsoprojekt där vi ev. är intresserade att
vara med som stödförening.
Vi har mycke samarbete med BIIA ekonomiska förening och Construktiva Konsult
med projektarbete och studiecirklar.
I december gick vi med i föreningen Biia.

