Nomineringen sker i kategorin:
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
TeamWEdream
Motivering till nomineringen
Hylte Sport & Event är en ideell förening i Hylte kommun som funnits sen 2014 och vars syfte är att
samordna medlemsföreningarnas aktiviteter. Anna Larsson som grundade föreningen ville underlätta
för föreningslivet i Hylte kommun och verka för ett attraktivt Hylte som följer med trender och
utveckling, vilket hon verkligen lyckats med. Det som utmärker föreningen är deras projekt
TeamWEdream som går ut på att öka integrationen i Hylte Kommun och skapar en naturlig kontakt
mellan nyanlända och kommuninnevånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och
fysiska hälsan hos deltagarna. Projektet har samlat integration under ett tak, en mötesplats med
tydligt förhållningssätt och värderingar och ett fantastiskt samarbete med andra aktörer.
Konkreta resultat
Projektet är ännu inte avslutat men hittills har två Paddeltennisbanor byggds och de används flitigt.
De ledare som är med i verksamheten har fått och får kontinuerlig utbildning. TeamWEdream
satsningar i olika lopp och tävlingar har gett hopp och liv till andra att delta, att känna sammanhang
och nå uppsatta mål. I den mötesplats och lokal som finns är det ca 80-100 människor varje dag som
kommer från föreningslivet, företag, privatpersoner, kommun och organisationer. En av
teamWEdreams viktiga värdegrunder är alla människors lika värde, gemenskap och värme - ”vi
bygger inte högre murar -vi bygger längre bord” och detta är precis det som satsningen har uppnått.
Människor sitter och pratar med nya människor och berikar varandra med olika kulturer, språk osv,
alla bor i samma "by" men har aldrig pratat med varandra. Svenskar är ensamma och alla behöver en
mötesplats att träffas på! TeamWEdream har skapat löpargrupper där både övervikt, ohälsa och
andra hinder har besegrats genom att många gått utanför boxen och nått sina mål och tagit ett kliv in
i folkhälsa. TeamWEdream har simning för kvinnor och i tre olika kurser har en manlig simlärare från
Syrien lärt samanlagt 30-40 kvinnor att simma. Detta har inte bara gett kvinnorna kunskap om att
simma utan även att övervinna sin rädsla och att få lite tid för sig själva. Företagare möter
arbetstagare i Hylte Sport & Events lokal vilket har mynnat ut i ett antal arbetstillfällen som nu är
fasta jobb för nyanlända. Effekterna av projektet har även blivit bättre språkutveckling, ökad hälsa
hos nyanlända och inte minst – ett förändrat synsätt hos etablerade svenskar. På sikt blir effekten av
satsningen att få civilsamhället, föreningslivet, företag och kommun att samverka för integration.
Genom träning och skapande av mötesplatser bidrar projektet inte bara till förbättrad hälsa i
samhället i stort utan även till en integration av nyanlända med respekt, empati och anständighet.
Bättre språkutveckling, ökad hälsa hos nyanlända och inte minst – ett förändrat synsätt hos
etablerade svenskar. På sikt kommer även projektet bryta den upplevda isoleringen som många
nyanlända känner när de anländer till ett nytt land och kultur.
Bakgrund och målgrupp
Projektet TeamWEdream är en satsning som görs av Hylte Sport & Event med målet att bland annat
utveckla deras träningscenter och utöka med fler träningsformer samt att öka upp antalet
träningspass och tävlingar. Projektets målgrupp är Nyanlända och etablerade svenskar i Hylte
Kommun. Syfte är att öka integrationen i Hylte kommun och skapa en naturlig kontakt mellan
nyanlända och kommuninvånare. Samtidigt syftar projektet till att främja den psykiska och fysiska
hälsan hos deltagarna. Hylte kommun är en av de kommunerna som tagit emot mest nyanlända i
Sverige under de senaste åren. Detta ger naturligtvis stora risker men även möjligheter och projektet
vill ta vara på möjligheterna och bidra till att skapa ett Hylte gemensamt för oss alla. Under
projektets gång ska nya padeltennisbanor byggas, det ska utbildas fler instruktörer och ledare, en
hinderbana ska anläggas och fortsätta utveckla TeamWEdream-konceptet. Projektets mål är att få en
hållbar idé som kan verka även efter projektets slut d.v.s. att få civilsamhället, föreningslivet, företag

och kommun att samverka för integration. Alla ska känna att det finns mötesplatser som passar
mig/dig och där vi får vara delaktiga. Genom projektet ska det även ges förutsättningar så att
arbetstillfällen kan skapas. En viktig målsättning är att fokusera på en förbättrad hälsa och att få en
god kunskap om det lokala föreningslivet och samhället i stort. Att vara en del av ”TeamWEdream”
motverkar utanförskapet och får på detta sätt många att känna tillhörighet. Genom ”TeamWEdream”
får alla ökad kompetens och förståelse om varandras kulturer och därmed kommer varandra
närmare. Genom träning och skapande av mötesplatser bidrar projektet till en integration av
nyanlända med respekt, empati och anständighet. Bättre språkutveckling, ökad hälsa hos nyanlända
och inte minst – ett förändrat synsätt hos etablerade svenskar är några av de önskade effekterna.
Projektet vill också bryta den upplevda isoleringen som många nyanlända känner när de anländer till
ett nytt land och kultur och utan att kunna göra sig förstådda. Projektet omfattar personer som inte
ännu fått en plats på SFI så därför finns extra stort behov att få dem i aktivitet för att motverka fysisk
och mental ohälsa. Samarbetet skapar även kontaktvägar in i samhället, då en riktig vänskap växer
fram mellan deltagarna. De som är engagerade i satsningen är personer, både svenskar och
nyanlända, som har arbetat med integration under en lång tid och därmed skapat kontakter och
kompetens. En Projektledare, en administrativ ledare och coacher i teamet ingår. Organisationen
består av projektledare- Anna Larsson, IT/ administratör -Lars Sundberg, arena samordnare Mohammad Abazeed, dokumentärfilmare - Mohammad Abazeed, coacher, Mohammad Abazeed,
Mikael Kulanko, Staffan Larsson, Marie-Louise Nilsson. Projektet samarbetar med Stora Enso och
Hylte kommun i form av samarbetsavtal där projektet genomför föreläsningar på företaget. Projektet
samarbetar även med Svenska Kyrkan, Studieförbundet Vuxenskolan, Handbollsklubben Hylte och
Hyltebruks IF.
Geografisk täckning
Hylte kommun, Hallands län.
Tidsperiod
10 jan 2017- 30 jan 2020
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Lokalt Ledd Utveckling Halland
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
Genom projektet har Hylte sport & event utökat sin verksamhet och därigenom skapat sysselsättning
för många. Både för de som håller i aktiviteterna men även för de nyanlända och svenskar kan träffas
och samtidigt utöva olika aktiviteter tillsammans. Hylte Sport & Event har genom projektet jobbat på
ett nytt och unikt sätt för att engagera nyanlända och gett de ett bra sätt att komma in i samhället.
Projektet omfattar personer som inte ännu fått en plats på SFI så därför finns extra stort behov att få
dem i aktivitet för att motverka fysisk och mental ohälsa.
Kontaktperson för nominerat förslag
Anna Larsson, mob: 0709793018 mail: anna@hyltesportevent.se
Ditt namn och myndighet/organisation
Maria Wångsell, Lokalt Ledd Utveckling Halland
Din e-postadress
maria.wangsell@lluh.se

