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Settlementidén: Varje människas
rätt till social tillit och trygghet. Det
menar vi är en förutsättning för ett
demokratiskt samhälle. Rätten att
uttrycka sig och göra sin röst hörd
är viktigt. Kollektiv empowerment
är centralt samt alla människors
rätt att utöva och glädjas av sina
egna kulturuttryck och dela andras.
Kultur, när den tolkas brett, ökar
livsglädjen samt känslan att livet är
värdefullt och ger mening.
Svenska Settlementförbundets (SSF) övergripande syfte är att utifrån settlementidén stärka och utveckla den demokratiska, kulturella och sociala infrastrukturen
för en hållbar utveckling lokalt. Det gör vi genom att arbeta för att stärka lokalt områdesarbete, öppen fritidsverksamhet, tillgång till mötesplatser för alla åldrar och i
synnerhet för unga.

Svenska Settlementförbundet
utvecklar settlementidén i Sverige.
Det gör vi genom att driva och stödja
samt opinionsbilda för utvecklingen
av öppen fritidsverksamhet, tillgång
till demokratiska mötesplatser och
ökad lokal samverkan med så väl
boenden, ideella krafter och organisationer som offentliga och privata
verksamheter och näringslivet.
Våra medlemmar ger förutsättningar
för unga, föräldrar, vuxna och äldre
att mötas och få möjlighet att samlas
kring sina intressen och sitt engagemang. Det stärker och stabiliserar
relationerna i bostadsområdena.

Svenska Settlementförbundet (SSF) 2019 2022:
SSF satsar särskilt på:
• Beskrivning av öppna fritidsverksamhet i
relation till definitionen Social hållbar utveckling.
Genomföra regionala/lokala träffar samt
nätverksträffar för reflektion, tolkning och
skrivning tillsammans med medlemmarna.

• Ta fram en idéplattform för idéburna
mötesplatser.
• Utveckla nationella stödstrukturer för
ungas empowerment, intressen,
utforskande av ett eget kulturuttryck
och ledarutbildning.
• Etablera en nordisk utbildning
för Community Workers.

SSF för medlemmar:
Projekt och utveckling: Driver utvecklingsarbete i form
av projekt tillsammans med medlemmarna.
Ekonomiskt stöd till ungdomsverksamhet: Vi har stödstrukturer för ungas ledarskap, intressenätverk och kulturutbyten.
Internationellt utbyte och engagemang: Vi har nätverk i
Norden, Europa och i hela världen. Arbetar aktivt i
International Federation of Settlement and Neighbourhood
centres (IFS). Bistår medlemmarna i internationella utbyten.

… och att medlemmar till lägre kostnad tar del av
SSFs kompetenscentrum,
Kunskap & Kvalitet i Nordens verksamhet
Verksamheten är för ledare, strateger, utvecklare och
chefer. Vi erbjuder grundutbildning för ledare i 3 steg,
chefsutbildning, kurser, konferenser, studieresor, samt
handledning. Vi åtar oss uppdrag till en lägre kostnad för
medlemmar. Verksamheten är baserad på forskning och
beprövad erfarenhet.

SSF arbetar under perioden med att:
• Koordinera nätverk för fritidsledare, strateger
och chefer.
• Främja strukturer för ungas engagemang och
empowerment.
• Stärka tryggheten i bostadsområdena
• Stärka lokal demokrati, egna kulturuttrycket
och lärandet
• Tydliggöra områdesarbetets betydelse
• Stärka ledarskapet i öppna verksamheten och
ett områdesinriktat arbete
• Projekt och utveckling. Vi söker medel och
driver utvecklingsprojekt tillsammans med
medlemmarna.
• Internationellt utbyte och engagemang. Vi har
nätverk i Norden, Europa och i hela världen. Vi
arbetar aktivt i International Federation of Settlement and Neighbourhood centres (IFS). Vi bistår
medlemmarna i olika internationella utbyten.

