
Aktivitet:

Systudio

UGAIN
Urban GArdens for the social 

INtegration of migrants



Regelbundna arbetsdagar för att förbättra syfärdigheter och generera 
pengar för att täcka trädgårdsföreningens kostnad genom kollektiv 

marknadsföring av sakerna de sytt.

Aktivitets filer

1. Namn på aktiviteten

2. Typ av aktivitet 

3. Beskrivning av aktiviteten 

Systudio

Konst & hantverk 

En gång i veckan bjuder de två arrangörerna in människor till sina privata hem för att sy och styla 
produkter tillsammans. Mellan 12 och 20 personer kommer regelbundet. Alla som är intresserade 
kan delta: grannar, invandrare, som också är aktiva i trädgården, andra invandrare, “gamla 
lokalbefolkningen” och vänner träffas där varje tisdag. Det finns olika produkter (nackkuddar, 
yogakuddar fyllda med örter och påsar, plånböcker, etc.) med olika steg för bearbetning. 
Beroende på donationer och material som de har tillgängliga vid den tiden bestäms då vad 
man ska arbeta på. Steg kan delas upp i olika nivåer av kompetens som krävs: från sortering 
av knappar till sömnad av kuddar. Många invandrare är välutbildade sömmerskor, för att de 
gjorde det som ett yrke i sina hemländer.

Huvudsakligen möts kvinnor i denna aktivitet. De pratar mycket, äter och har kul däremellan. 
De färdiga produkterna lagras i källaren och säljs vid nästa möjlighet eller på begäran. Detta 
genererar huvudinkomsten för föreningen, som utgör grunden för att stödja invandrare. 
Kostnader för tyska klasser, utbildningsmaterial, tågbiljetter, etc. kan täckas av dessa pengar.



4. Kompetenser och utbildningsbehov 

6. Material och metoder 

5. Steg för genomförandet av verksamheten 

Vissa grundläggande sy färdigheter och en passion för att sy och glädje för denna typ av arbete 
är en stor fördel. Människor behöver organisatoriska färdigheter för att planera arbetsstegen. 
Man ska kunna förvärva de materiella donationer och stöd som behövs. De måste lita på 
främlingar och ha öppenhet.

• Infrastruktur: Rum, el, symaskiner och verktyg, utrymme för förvaring.

• Material och mänskliga resurser: Råmaterial (tyg, etc.), Lämpliga verktyg, sy beskrivningar/
ritningar av produkterna, Tid och ansträngning av dom som syr. 

• Tid/arbetsbelastning: 1x/vecka i några timmar: Detta är en kontinuerlig aktivitet där det 
inte finns någon definierat slut. Arbetsbelastningen beror på hur många produkter de vill 
producera.
 – 1-2 timmar för att organisera/vecka
 – 1-2 timmar för att sälja produkterna/månaden

• Kostnader: Kostnaden är mycket låg på grund av donationer av symaskiner och tyg. De 
enda kostnaderna är för el och lite mat, som kan tillagas tillsammans.

• Samla ihop några symaskiner och verktyg (sax, pennor, centimeter, ...) och ett rum som är 
lämpligt för att sy tillsammans med andra.

• Få lite donerat material (tyg, gamla kläder, rester från fabriker, knappar, blixtlås) som inte 
används/skulle ha blivit bortkastat.

• Skicka veckans inbjudan till personer som är intresserade.
• Beslut om vad du ska arbeta med.
• Gör om materialet till nya produkter (kuddar, väskor, plånböcker, ...).
• Sälj produkter bland intresserade personer på marknader eller utställningar.

7. Lärandemål för deltagarna 

Genom den öppna systudioaktiviteten förbättrar deltagarna sina sy kunskaper. Dessutom lär 
de sig att arbeta, organisera och fatta beslut i ett team. De får också självförtroende när de 
producerar något med sina egna händer. Eftersom invandrare också säljer de produkterna 
på marknaderna, samverkar de med österrikare och lär sig hur man klarar av utmanande 
situationer där de inte exakt kan förutsäga situationen. Detta leder till bemyndigande och 
framgång.



Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 
För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. 
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan 
komma att användas.
UGAIN: Urban GArdens for the social INtegration of migrants
Projektnummer: 2017-1-DE02-KA204-004151
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On Projects Advising SL
(Spanien)

www.onprojects.es

Social Farms & Gardens
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www.farmgarden.org.uk

anstiftung
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www.anstiftung.de
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www.cantabriaacoge.com

Gartenpolylog
(Österrike)
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