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Verkefni: Taktu þátt – grasrótarsamtök innflytjenda
Styrkþegi: Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi
Samantekt
Stjórnarmenn í Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi hafa lengi tekið eftir því að það eru
hópar innflytjenda sem hafa áhuga á að taka virkan þátt í ýmsum þáttum í íslensku samfélagi en hafa
ekki reynslu í að reka eða að stofna grasrótar félag og finna ekki aðgang að upplýsingum og vantar
tengiliði. Markmið verkefnisins var að búa til net og efla samræður á milli hópa innflytjenda, efla virka
þátttöku þeirra í samfélaginu og auka samstarf með ýmsum opinberum stofnunum sem starfa á sviði
málefnum innflytjenda og fjölbreytileika. Þó að verkefnið hafi verið erfitt og tekið lengri tíma en
áætlað var teljum við verkefnið hafa heppnast. W.O.M.E.N. á Íslandi hefur nú meiri stuðning og
tengsl við önnur grasrótar félög, það tókst að kynna starfsfólk frá ýmsum öðrum stofnunum og
opinberum stofnunum til innflytjendur í stjórn annarra innflytjenda samtaka, hjálpaði að stofna eitt
nýtt félag og þróað póstlista virkra grasróta samtaka á Íslandi. Þó verkefnið sé formlega lokið ætla
samtök kvenna að halda námskeið í að skrifa umsóknir fyrir þróunarsjóð innflytjendaráðsins fyrir
2013.

Verkefni: Get involved – for grassroot associations
Grantee: W.O.M.E.N.in Iceland-Women of Multicultural Ethnicity Network
Abstract
Board members of W.O.M.E.N. in Iceland have long noticed that there are groups of immigrants
interested in actively participating in various aspects of Icelandic society but lack experience in
running and establishing a grass root association or NPO organization, access to information and
contacts. The goal of the project was to create networks and dialogue between groups of
immigrants, promote their active participation in society and increase cooperation with various
public institutions working in the area of immigrant issues and diversity. While the project was more
difficult and took more time than planned we consider the project a success. W.O.M.E.N. in Iceland
now have a stronger support network and relationships with other grass root organizations,
succeeded in introducing staff from various other organizations and public institutions to immigrants
on the board of other immigrant associations, helped establish one new grass root organization, and
developed a mailing list of active grass root associations in Iceland. The next phase of the project is to
hold a training course in writing grant applications for The Immigrant Council‘s Development Fund
for 2013.

