Titel – LÄSA, LYSSNA, DELA
Initiativtagare – Årjängs folkbibliotek i samverkan med Nordmarkens pastorat och Unicare
vårdcentral i Töcksfors

Kort beskrivning – Vi vill, genom högläsning i grupp riktat till vuxna, skapa en angelägen träffpunkt på
Töcksfors filialbibliotek. Genom att aktivt tillämpa begreppet proportionell universalism vill vi ge
daglediga vuxna angelägen regelbunden verksamhet. Läsgruppen ska syfta till att stärka känslan av
gemenskap, inkludering, egenmakt och självmedkänsla. I verksamheten ska man få möjligheten att
upptäcka litterära texter som kan ge upphov till associationer, identifikationer och viktiga samtal där vi
om andan faller på, delar erfarenheter med varandra.

Motiv/behov – Projektet behövs för att stärka individers självmedkänsla, för att erbjuda litterär
hugsvalelse samt öppna upp dörrar till nya världar genom att presentera ett varierat utbud av texter att
bearbeta och diskutera. Vi upplever utifrån våra tre olika verksamhetshorisonter hur lätt individer
marginaliseras och tappar modet. Med ett rikt språk kan man lättare beskriva sin situation och även
finna vägar som bär framåt i livet. Genom att satsa mest resurser på en målgrupp som behöver hjälp att
ta sig "upp på en pall" för att kunna se över staketet anser vi att vi tillämpar principen om proportionell
universalism.

Målgrupper – Primärmålgruppen som ska gynnas av detta arbete är daglediga vuxna i Töcksfors. Vi vill
även stärka filialbibliotekets position i lokalsamhället.

Genomförande – Genom en god marknadsföring inom respektive verksamhets upptagningsområde
vill vi med denna läsgrupp erbjuda daglediga vuxna en regelbunden träffpunkt på Töcksfors
filialbibliotek. Aktiviteten består av högläsning, samtal och fika. Aktiviteten påbörjas på försök under
hösten 2019 för att sedan forsätta under våren 2020.

Önskat resultat
Vi vill i vårt nyvunna samarbete mellan biblioteket, diakonin och vårdcentralen i Töcksfors skapa en
grupp bestående av 4-6 personer som regelbundet träffas och läser, lyssnar och delar tankar kring
texterna med varandra. Nyttan av detta är på kort sikt att skapa en träffpunkt på Töcksfors filialbibliotek
för daglediga personer boende i Töcksfors med omnejd. På lång sikt syftar projektet till social
mobilisering och empowerment.

