Þróunarsjóður innflytjendamála
Development Fund for Immigration Issues
Heiti verkefnis: Samvinnurými handa félagsamtök
Nafn styrkþega: Andrými
Útdráttur: Það er húsnæðis skortur fyrir félagssamtök í Reykjavík, sérstaklega þá fyrir þau
félagssamtök sem stjórnuð er af innflytjendum sem hafa lítil samfélagsleg tengsli. Andrými var
stofnað til þess að skapa rými fyrir þessi félafssamtök, og hefur okkur gengið rosalega vel þessi
síðustu 3 ár í því að hýsa fundi og viðburði. En það er orðið nokkuð ljóst fyrir okkur að það bráð
vantar vinnu/skrifstofu rými með möguleikanum á því að geyma gögn á öruggan hátt, bæði
starfrænt og á staðnum.
Með þessu verkefni sköpuðum við vinnu/skrifstofu rými. Í skrifstofu rýminu er tölva, prentari,
herbergi með töflu, pennum og skjávarpi, sem og annað hefðbundin skrifstofu búnaður. Netþjónn
okkar býður upp á það að geyma og vinna í stafrænum gögnum. Einnig er þar hægt að halda netfundi á netþjónn. Þess að auki erum við byrjuð með myndbands seríu þar sem við förum yfir
stofnun félagssamtaka og hvernig maður sækir um styrki.
Þessi netþjónn er notaður eins og er af fjórum samtökum sem rekin eru af innflytjendum, sem og
Andrými sjálft. Þó nokkur samvinnu verkefni (eins og tungumála skipti) eru einnig að nýta sér
netþjónn. Myndbands sería okkar er aðgengileg á facebook og á vefsíðu Andrýmis, og
innflytjenda samfélagið hefur tekið vel í þetta.

Name of the project: Co-working space for immigrant organisations
Name of grantee: Andrými
Project description: There is a shortage of housing for NGOs in Reykjavík, especially for
immigrants run organization with few social connections. Andrými had been founded to
provide a space for those organisations and has been successful in the last three years in
providing a meeting and event space. It has become clear that additionally an office space, with
the possibility to securely store physical and digital files is needed.
With this project an office and server space was created. The office provides a computer, printer,
meeting space with a white board and projector as well as other equipment. The server space
provides file hosting and collaborating software as well as video conference software.
Additionally to the office space we have started to create a knowledge base for NGOs.
Informational videos on how to start an NGO as well as how to apply for grants were created.
The platform are used by 4 immigrant run NGOs, as well as Andrými itself. Several private
collaborative projects (such as language exchange projects) are also using the platform for
collaboration. The videos are available on Facebook and our website and have been well received
by the foreign community.

