Unlimiters
Unlimiters er individer som får støtte fra Tøyen Unlimited. Støtten kommer i form av de tre forskjellige
pakkene Prøv det, Gjør det eller Bygg det.
I 2015 fikk vi hjelp av fem Unlimiters til å pilotere og
teste Unlimited-modellen. Dette var en del av utviklingen av metodikken bak Tøyen Unlimited.
Alle Unlimiterne ønsker å bidra til å bygge et sterkere
og tryggere lokalsamfunn på Tøyen. Dette vil de gjøre
ved å bygge en sosial forretningsmodell.
Brenner du for å utvikle en løsning på en sosial utfordring her på Tøyen? Ta kontakt.

Elvic Kongolo
Musikkbryggeriet

Sosialt mål: Å bidra til en mer inkluderende og mangfoldig musikkbransje på Tøyen. Vårt formål er
å senke barrierene for samarbeid
mellom etablert norsk musikkbransje og musikere med utenlandsk bakgrunn, samt hjelpe unge
musikere med ulik bakgrunn til å få
like muligheter.

Forretningsidé: Rollen til Musikkbryggeriet er å koble unge
musikere og artister i alderen 16 – 36
år med de rette menneskene som
kan hjelpe dem med å realisere deres musikkprosjekter. Musikkbryggeriet er også et arbeidsfellesskap
for musikere og artister der de kan
komme å jobbe med sine prosjekter, utvikle og teste ideer, og bygge
nettverket sitt.
Kontakt:
elvic@musikkbryggeriet.no

Ayalew G. Desta
Independent Business Assosiation

Sosialt mål: Å forebygge fattigdom
gjennom å skape en kultur som
bygger opp kapasiteten til lokale
bedrifter på Tøyen og Grønland.
Dette for å skape og opprettholde
arbeidsplasser i bedrifter slik at de
blir bærekraftige.
Forretningsidé: Å være en pålitelig
og ledende kilde for kunnskap, skape
et respektabelt nettverk og være en
kontakt for alle lokale entreprenører.
Vi ønsker å høyne medlemmers
kunnskap innen nødvendige felt.
Dette gjøres ved at vår organisasjon

innhenter kompetanse fra ulike felt
og organiserer kurs, konferanser og
nettverksseminarer.
Vi vil med tiden bygge opp en
kunnskapsbank som tilgjengeliggjøres for medlemmer. Målet er
å bidra til at flere lokale bedrifter
lykkes i å starte opp eller drive bedrifter, ekspandere disse, samt å begrense uheldige bivirkninger som
kommer av manglende kunnskap.

Wid Al-Saedy
Wide-Ink

Sosialt mål: WIDE-INK sitt sosiale
mål er økt selvbilde, nettverk i
det norske samfunnet, språk og
kulturforståelse gjennom tilgang på

bidrar til et mer inkluderende Oslo
hvor mangfoldet blir utnyttet som
positive ressurser, og ikke en belastning. Vi har:

ordinært lønnet arbeid.
Forretningsidé: Vi skaper virksomheter som ansetter flyktninger, innvandrere og vanskeligstilt ungdom.
Våre virksomheter har en profil og
en merkevare som også er attraktiv
for norske kunder fra majoritetsbefolkningen. Når kundene kommer
til oss får de en tjeneste de allerede
har behov for, som for eksempel en
hårklipp, men de får også bli en del
av en møteplass som skaper møter
og bygger bro mellom ulike deler
av befolkningen på tvers av alder,
religion og etnisk tilhørighet. Vi mener at WIDE-INK på denne måten

•
•

•
•

•

WIDE-CUT frisørsalong
SHEIKH Pop-up vannpipe-konsept. Utleie til bryllup, marked,
festivaler, gatearrangementer.
Kursvirksomhet/foredrag
Bevissthetsskapende arbeid
rundt årsaker og løsninger
knyttet til utenforskap.
Rekruttering og nettverksbygging med mål om arbeidsplasser

Følg WideInk på Facebook.
Kontakt: widalsaedy@gmail.com
mobil: 46786991

Faisa Warsame
Håp Kompetanse
Hun ønsker også å bedre psykisk
helse for innvandrerkvinner, spesielt
blant somaliske kvinner da dette
er en gruppe som ofte ikke benytter seg av tilbudene innen psykisk
helse. Gjennom bedre kommunikasjon og relasjon mellom foreldre
og barn fra ulike generasjoner, vil
hun øke forståelsen mellom dem.

Sosialt mål: Å skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp
det barn av innvandrerforeldre, hovedsakelig somaliske foreldre, finner
utfordrende. Barn opplever ofte en
konflikt mellom ulike kulturer, noe
som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer.
Hun vil jobbe med relasjonsbygging
mellom barn og deres foreldre,
samt mellom skole og hjem.
Faisa mener at foreldre og skole må
ha et godt samarbeid for at barna
skal lykkes i sin skolehverdag, og i
mange tilfeller er det misforståelser
og mangel på kunnskap om den
andre part som gjør at samarbeidet
blir komplisert.

Forretningsidé: Faisa vil utvikle
Håp Kompetanse som en brobygger mellom offentlige instanser
som skole, barnehage, bydel og
NAV, med hjem. Dette vil hun i
første omgang gjøre gjennom å
utvikle kurs og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter både
inn mot offentlig sektor og rettet
mot foreldre. Faisa har vokst opp på
Tøyen og studerer til å bli sosionom.
Hun har derfor både egne erfaringer og faglig bakgrunn for å starte
opp Håp Kompetanse.
Kontakt:
faisawarsame2111@gmail.com
40062129

Matilda Von Sydow
Jobbsøkerhjelpen

Sosialt mål: Jobbsøkerhjelpen vil
forebygge arbeidsledighet ved at
alle unge mennesker skal kunne
skaffe seg en jobb når de ønsker
det.
Forretningside: Jobbsøkerhjelpen tilbyr gratis jobbsøkerkurs og
personlig veiledning for alle unge
mellom 16 og 26 år, uansett bakgrunn og livssituasjon. Ved å tilby
profesjonell jobbsøkerveiledning
med en gang noen ønsker seg jobb
og er motivert, i stedet for å vente
til de har ikke har klart det, sparer
vi enkeltmennesket og samfunnet for både tid og ressurser. Ved
å begynne i jobb tidlig, ved siden

av skolen eller med sommerjobb,
senkes sjansen for ledighet senere i
livet. Jobbsøkerhjelpen har i tillegg
prosjekt rettet mot ulike målgrupper, selger jobbsøkerkurs samt
metodekurs til folk som jobber med
vår målgruppe.

Yasser Abdelrahim
Den arabiske skolen i Norge

Sosialt mål: Barn og unge skal
kunne lære sitt andrespråk innenfor en norsk kontekst og dermed
kunne føle seg som en del av det
norske samfunnet. DASIN skal
jobbe for at barn og unge finner sin
identitet og føler tilhørighet. Åpenheten og måten språkopplæringen
legges opp på, skal motvirke at ekstreme holdninger og radikalisering
får grobunn.
Forretningsidé: Mange ungdom
vokser i dag opp mellom to eller
flere kulturer, og i stedet for å finne
seg til rette 100 % begge steder,
opplever mange å ikke være fullverdige i noen av kulturene. Flere barn
og ungdom sendes til sine foreldres
hjemland for at de skal lære språk,
få en kulturell tilhørighet og en kul-

turell identitet. Andre blir sendt på
koranundervisning i moskeer.
Lukkede arenaer uten åpenhet
kan føre til negativ sosial kontroll,
påvirkning, og utvikling av ekstreme
holdninger. Per i dag finnes det
ikke undervisningstilbud i arabisk
språk, kultur og historie for barn og
unge utenfor religiøse trossamfunn.
Yasser skal løse dette gjennom å
skape et trygt og kunnskapsbasert
læringssted som tilbyr arabisk
språk, kultur og historie for barn
og unge på Tøyen. DASIN skal ha
en nøytral profil, som er uavhengig
av en bestemt religiøs eller etnisk
bakgrunn.
Kontakt:
post@dasin.no
93019149

Eduard Myska
SCENEDELTA – teater og folkehelse
Sosialt mål: Å gi personer med
psykiske lidelser og problemer en
opplevelse av tilhørighet, mestring
og tro på seg selv. Vi skal legge til
rette for deltakelse i sosialt fellesskap som igjen gir opplevelse av
tilhørighet og mestring.
Forskning, evaluering og lang
erfaring fra arbeidet med Teater
Vildenvei har vist at teater kan
bidra til å styrke integrering, redusere ensomhet, bygge nettverk,
skape dialog og styrke selvtilliten/
selvfølelsen. Generelt sett vil vi bidra
til at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross
av at man har psykiske problemer
eller lidelser
Forretningsidé: Foreningen
SCENEDELTA – Teater og Folkehelse
ble stiftet i 2016 for å styrke arbeidet med teater og helse i Norge og
for å gi flere mulighet til å delta i
teateraktivitet som en viktig del av
folkehelsearbeidet. SCENEDELTA er
en paraplyorganisasjon for ulike ressursgrupper som lager teaterframføringer i et folkehelseperspektiv.

Foreningen består i dag av fire
grupper: Teater Vildenvei, som
jobber for å fremme psykisk helse,
en teatergruppe for ungdom med
forskjellige utfordringer, og to
grupper for flyktninger/innvandrere med integrering som mål. Alle
gruppene jobber for å fremme
folkehelse på ulike måter, men er
spesielt rettet mot psykisk helse og
generell helsefremming i form av
identitetsbygging, ensomhetsforebygging, integrering, sosial trening,
og personlig utvikling.
Kontakt:
edvardmyska@hotmail.com
Telefon:
95907969

Bjørnar Grønhaug
Fellesfilm

Sosialt mål: Å fremme personlig og
lokal historiefortelling med sosial
verdi, så flere kjenner seg igjen i historiene som fortelles og føler sterkere tilknytning til det samfunnet vi
alle er en del av. Verdiskapningen vil
skje gjennom filmfortellinger produsert i samarbeid med det lokalmiljøet historiefortellerne tilhører.

samle frivillige, private, offentlige
og fagmiljøet i lokalmiljøene rundt
i Norge, og at et lokalt råd som avgjør hvilke historier som skal fortelles.

Forretningsidé: Bjørnar i Felles Film
fikk støtte til å etablere TøyenTV
som skulle samle offentlige, private
og filmfaglige interesser rundt
sosial verdiskaping på Tøyen. Forretningsmodellen er basert på å

Kontakt: bjornar@fellesfilm.no
Telefon: 45218715

For mer informasjon:
https://www.fellesfilm.no
Følg Felles Film på Facebook, og
TøyenTV på Facebook.

Hussein Awad Nur
Ramaas bolig

Sosialt mål: Å gi folk som sliter med
å kjøpe bolig, en reell mulighet til
å komme inn på boligmarkedet.
Dette oppnås gjennom en sosial
boligmegling som tilbyr et kollektivt låneansvar uten renter.
Forretningsidé: Hussein vil etablere
en virksomhet med et sosialt anliggende, knyttet til å tilby boligmegling som bidrar til at folk kan
skape bærekraftige bo-modeller.
Disse bo-modellene skal tette gapet
mellom kommunale leieboliger og
dagens private eie-/leiemarkedet i
Norge.
Kontakt:
marshall2009@live.no
46655005

Ole Pedersen
Nedenfra

Sosialt mål: Nedenfra vil bidra
til økt kunnskap om, og bruk av,
medvirkning og samskaping som
strategisk verktøy for byøkologisk
byutvikling.

i alle ledd som kreves, for en god
samskapende prosess – fra planlegging og design til gjennomføring
og rapportering.

Forretningsidé: Nedenfra er et
ressurssenter for beboere, lokalsamfunn, grasrot og boligaktivister.
Det er et kompetansesenter for
det offentlige og andre aktører
med behov for å implementere
medvirkning og samskaping som
strategiske verktøy. Nedenfra har
et særlig fokus på bolig og kultur.

For oppdateringer, følg Ole og Nedenfra på Facebook.

Det tilbys kunnskap og tjenester

Kontakt: ole@taxitaxitaxi.no
Telefon: 94039499

Shamsa Abbas Moalin
Kulmis

Sosialt mål: Å forebygge sykdom
(diabetes, kreft og psykisk helse)
gjennom aktivitet, sosiale treff og
informasjon. Det er åpent for alle,
men har et særskilt fokus på det
somaliske miljøet.
Forretningsidé: Å etablere en
senter som tilbyr diverse aktiviteter
som trening, informasjon, systue
og leksehjelp. Dette skal finansieres
ved utleie av lokalet til fest og arrangementer, samt tilbud om kurs
og tjenester.
Mer informasjon: kulmis.no
Kontakt: sami-i@hotmail.com
Telefon: 40048306

Jinn Merethe Jansen
ByVerkstedet

enn 30 større og mindre prosjekter
både på Tøyen og i andre bydeler i
Oslo.
Gjennom midlertidige prosjekter,
kreative workshops og testing tilbyr
BYVerkstedet offentlige og private
aktører metoder og kunnskap for å
skape kreative møteplasser. Målet
er å skape et inkluderende nærmiljø
Sosialt mål: Gjennom håndverk
og kreativt arbeid skal barn og
unge få oppleve både mestring og
skaperglede. Vi ønsker å nå ut til så
mange som mulig. Våre verkstedsaktiviteter gir en unik mulighet for
å skape inkluderende møteplasser,
som i sin tur gir grunnlag for både
læring, mestring og utvikling.

hvor alle trives og føler seg velkommen. Vår prosjektleder, Jinn, har
lang erfaring innen ledelse i kulturog kreativ bransje, og brenner for å
skape møteplasser som formidler
godt håndverk og design.

Forretningsidé: Vi ønsker å lage
en modell som tilbyr kurs, kreative
workshops og ulike prosjekter. Her
står reell og praktisk medvirkning
fra brukerne helt sentralt. ByVerkstedet jobber tverrfaglig innen felt
som design, håndverk, arkitektur og
byutvikling. Vi har gjennomført mer

www.byverkstedet.no

Mer informasjon:

https://www.facebook.com/byverkstedet/
Kontakt: jinn@byverkstedet
Telefon: 452 96 566

Faridah Shakoor
Abloom

Sosialt mål: Å fremme inkluder-

på billettinntekter og filmproduks-

ing og integrering av funksjonshemmede barn og unge, samt
belyse hindringene de møter ved
bruk av møteplass og aktiviteter i
lokalsamfunn. Det er et særlig fokus
på familier med minoritetsbakgrunn.

jonstjenester hos både private og
offentlige instanser.

Forretningsidé: Faridah ser for
seg at det er mulig å bygge en
forretningsmodell baserte på salg
av kompetanse og rådgivingstjenester knyttet til kunnskapen
sin om minoritetsfamilier med
funksjonshemmede barn. I tillegg
vil hun støtte forretningsmodellen

Mer informasjon: abloom.no
Kontakt: faridah@abloom.no
Telefon: 46341945

Fredrik Gulowsen
Nyby

Sosialt mål: Å benytte ubrukt kapasitet og talent som finnes i ethvert
individ og skape et system som
åpner mulighetene for å gi og å ta
imot frivillige og offentlig tjenester.
Dette gjøres mulig gjennom en digital plattform .
Forretningsidé: I NYBY utvikler vi
en digital plattform for kommunale
tjenester, frivillighet og medborgerskap, basert på delingsøkonomiens
logikk.
For mer informasjon: www.nyby.no
Kontakt: fredrik@nyby.no
Telefon: 91889494

Mathias Michelsen
Hagecrew

Sosialt mål: Å skape fremtidsrettede jobber og muligheter for barn
og unge som trenger det. Målet er
at grunnlaget de får i Hagecrew
gjør at de kan bidra til en grønnere økonomi, et mer bærekraftig
samfunn og at de fremover tenker
løsninger, ikke problemer.
Forretningsidé: Hagecrew bygger,
selger og vedlikeholder urbane
dyrkekasser laget av gjenbrukte
materialer. Dette leverer vi både
til de unge, til organisasjoner, til
private og offentlige aktører.
Vi ansetter unge som trenger jobb.
De bygger, leverer og vedlike-

holder dyrkekasser sammen med
profesjonelle fagpersoner. Materialene hentes av svinn og retur fra
byggeindustrien og fra forskjellige
gjenbruksstasjoner.
I løpet av et år har vi over 300 ungdom engasjert gjennom forskjellige
aktiviteter som dyrkeverksted og
sommerjobb. Vi har “ungdomsmentorer” som lærer bort til andre, og et
ungt og friskt info-team som bidrar
til at flere kan lære seg å dyrke
urbant.

Laura Tetero
Justus UB

Sosialt mål: Å få jenter til å bidra i
storsamfunnet, hvilket vil øke integreringen og fremme et fellesskap
på tvers av etnisiteter. JUSTUS
vil løse samfunnsproblemet som
involverer utrygge og dårlig integrerte jenter. Vi kan løse dette ved
å inkludere majoritet og minoritet i
et skapende og trygt fellesskap, der
alle kan utvikle seg sammen.
Forretningsidé: JUSTUS vil arrangere jentekvelder på ungdomshuset
K1 hver lørdag, der jenter mellom 14
og 20 år fra ulike miljøer og kulturer
kan samles. Vi vil at jenter skal lære
å utvikle seg i trygge omgivelser. Vi
skal arrangere kurs og seminarer i

aktiviteter som jentene har behov
for, for eksempel selvforsvar, studieteknikk, taleteknikk, jobbsøking
og andre tiltak vi håper vil motivere jentene til å våge seg ut av sin
komfortsone og prøve noe nytt. Vår
hovedoppgave er å tilrettelegge
aktiviteter og programmer som kan
minke utrygghet.
I samarbeid med Tøyen Unlimited
håper vi å utvikle et fast, brukerstyrt
møtepunkt der jenters behov blir
hørt.

Uzma Hussain
T-Town Ungdommer

malehjelp og enkel teknologihjelp
til nabolaget.

Sosialt mål: Å motivere ungdom
til å ta bedre avgjørelser i sine liv
og sin fremtid, og skape et bedre
nærmiljø. Vi tror tilpassede aktiviteter og arbeidsmuligheter vil bidra
til dette.

Vårt neste prosjekt er Rusken.
Rusken vil gå ut på å holde nabolaget ryddig og rent.
Bakgrunn: T-Town Ungdommer er
en frivillig organisasjon av og for
ungdommer, som skal jobbe for å
bedre miljøet for ungdom i Bydel
Gamle Oslo. T-Town består av 14
unge voksne som er oppvokst / bor
på Tøyen. T-Town kjenner området
og de lokale utfordringene mange
unge møter. Vi vil at ungdommene
skal bli sett, verdsatt og tatt på
alvor.

Forretningsidé: Vi arrangerer aktiviteter og skaffer både frivillig og lønnet arbeid i nærområdet for lokale
ungdommer. Vi har fått muligheten
til å være en del av prosjektet
ungdomskafeen “Central park” i
Aktivitetshuset K1, i samarbeid med
Bydel gamle Oslo.
Vi tilbyr også diverse småjobber
som barnepass, montering av
møbler, flyttehjelp, vaskehjelp,

Ideen om å starte en frivillig, men
også lønnet organisasjon kom fra
vår tidligere leder Wid. Etter at hun
trakk seg, har medlemmene som
var der siden dag én, stått sammen
og utviklet T-town Ungdommer. Vi
har i samarbeid med K1-klubben
har hatt små aktiviteter for barn og
unge, vi har blant annet arrangert
Tøyen lekene med ulike aktiviteter
for barn og unge i nabolaget.

Mohamed Boukuolo
DORAAZ

Sosialt mål: The objective is to give
the youth the opportunity to start
getting used to the work life and
better habits. They get a course of
how to prepare themselves to face
and treat tourist correctly, but also
to make tourists feel like home.
Forretningsidé: DOORAZ is an
interactive platform that’s going
to improve tourists experience
in Norway. We want tourists not
only to visit the famous places in
Norway, but also to give them an
opportunity to experience those
hidden places of Oslo and be part
of and understand the multicultural
society that Norway has to offer and

defines this Scandinavian country.
Our goal is to allow tourists to get to
know Norway, explore its diversity
and venture through its streets and
see places that are special for the
city and its local people. The young
people in Oslo are those who will be
the guides.

Abdullahi Bashir
Young Unite

Sosialt mål: Å skape en sosial
møteplass for eldre ungdommer.
Forretningsplan: Young Unite er et
nytt program for eldre ungdommer
for å skape en sosial møteplass for
dem. Tilbudet er åpent for ungdommer fra 17 til 25 år. Young Unite samarbeider med Forandringshuset
og Ung Unlimited.

Zakariya Ali Rashid
Alkoholfritt VM 2018

Sosialt mål: Å hindre utenforskap
blant ungdommer og unge vokse
på Tøyen / Grønland. Bidra til økt
selvtillit og felleskap.
Forretningsidé: Utendørs-arrangement med visninger av finalene
i fotball-VM sommeren 2018: et
arrangement av ungdom, for ungdom, og lokalmiljøet generelt. Med
dette skal de skape en inkluderende og positiv møteplass for ungdom og unge voksne, og bryte ned
fordommer mellom generasjonene
ved at andre beboere i nærområdet opplever at lokale ungdommer
lager folkefest for alle.

Prosjektet er drevet av Zakariya Ali
Rashid, Bashir Ali Rashid og Khalid
Abdilahi som er i 20-åra og oppvokst på Tøyen/Grønland området.
De er blant annet frivillige fotballtrenere / ungdomsarbeidere og er
aktive i Samarbeid for Inkluderende Dialog (SID) som er en av flere
samarbeidspartnere.

www.toyenunlimited.no

