
 
 

Projektbeskrivning för ”Projekt Boomerang” av Paradigm Times 
Föreningens namn: Paradigm Times (Ideel förening, Malmö) 

Organisations nummer: 

Kontaktperson: Larissa Muhssen 

Sammanfattning 

Paradigm Times är en ideel förening med fokus på ungdomar och nyanlända. Verksamheten ägnar sig åt 

arbete för att främja demokrati och integration och förebygga segregation med fokus media. 

 

Bakgrund och syfte 

Det pågående projektet som vi ansöker bidrag för är ideelt och samhällsunikt långfilmsprojekt för att bygga 

broar! Projektet drivs av vår förening som är baserad i Sofielund i Malmö men vi har som mål att engagera 

hela Malmö. Vad gäller vår nästkommande kortfilm vi har på gång så är det i fokus på olika platser och 

ansikten som kännetecknar stadsdelen Sofielund-Seved. Vi har intervjuer på gång med representanter från 

svenska samhällsinstanser så som skola, kriminalvård, socialtjänsten, vården, polisen och räddningstjänst 

även de lokala befolkningen. Dessa kommer vi att filma för produktion utav en mini dokumentär serie till 

vår Youtube och även på vår instagram ”Projektboomerang”. 

 

Mål 

Målet är att främja demokrati och integration genom kulturliv och förebygga segregation genom mediala 

verktyg och tillvägagångssätt. 

Målet är att nå ut till flera ungdomar i lokala området och utöka vårt nätverk av samarbetspartners och 

aktörer, dessa två faktorer tror vi tillsammans kan  möjliggöra en utöknings av verksamheten och en större 

etablering samt att nå ut i större utsträckning.  

Metod 

 

Metoden vi använder oss av er visuell. Genom verktyg som kameror och bild/fotograferi sprider vi oss 

genom sociala medier. 

Vi försöker att ständigt arbeta utifrån FN:s 17 globala hållbarhetsmål med fokus på jämställdhet, minskad 

ojämlikhet, hållbara städer och samhällen.  

Målgrupp 

Primär: Ungdomar åldrarna 12-20år samt nyanlända flyktingar. 



Sekundär: Resten av lokala området Sofielund/Seved. Alla är välkomna. 

Budget 

För att genomföra ett projekt krävs det ett visst ekonomiskt underlag. Vi ansöker härmed om sponsring från 

er genom att ansöka om bidrag på beloppet 15 000 kr. Detta kommer att användas till att införskaffa 

material, verktyg, och annat för verksamheten och eventets ändamål. 
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