PRESSMEDDELANDE
Den 13 december 2013

Teskedsorden och Toleransprojektet tilldelas
Skandias stipendium!
Teskedsordens arbete med Toleransprojektet har beviljats ett stipendium
på 200 000 kr av Skandia Idéer för Livet.
	
  
Det huvudsakliga målet med Toleransprojektet är att elever ska inse värdet av
att delta i den demokratiska gemenskapen. Tanken är att stärka ungdomars
motstånd mot destruktiva beteendemönster. Visionen med arbetet är att häva
social oro och på sikt stävja förekomsten av intolerans, motverka våld,
trakasserier och mobbing.
Toleransprojektet tar sin utgångspunkt i den vanliga undervisningen och är ett
sätt att förstå hur läraren med hjälp av sina vanliga skolämnen och med
berättelsen i centrum förmår engagera sina elever i ett samtal och en process
där världen, samhället och individen tillåts att betraktas ur flera perspektiv.
Det här är inte första gången som Skandia visat sitt stöd för Teskedsorden och
särskilt Toleransprojektet. Vi kan se tillbaka på flera goda samarbeten. När
Toleransprojektets rapport Intoleransens pris släpptes i april 2013 hölls
presskonferensen hos Skandia och stiftelserna har också samarbetat under
Almedalsveckan.
Skandias stiftelse Idéer för Livet arbetar för ett tryggare samhälle genom att
stötta projekt som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
För övriga upplysningar vänligen kontakta projektledare Lovisa Fhager Havdelin
Email: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se • Telefon: +46 70 944 89 38
Teskedsorden är en stiftelse som grundades 2006 av Tidningen Vi. Stiftelsen arbetar för tolerans och respekt
människor emellan. Intolerans och fanatism utgör ett växande hot i dagens samhälle. Stiftelsens målsättning är
att nå ut till unga människor och få dem att reflektera kring dessa viktiga frågor.
Skandias stiftelse Idéer för Livet stöttar eldsjälar och ger stipendier till lokala projekt som arbetar främjande för
barn och ungdomar. Se även www.ideerforlivet.se
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