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För glädje och
välbefinnande
i mångfald …

Samhällsdialog - Workshops - Konserter

är en ideell förening som fokuserar
på att öka välbefinnande och glädje i mångfald. Vi stödjer svensk
identitet som en internationell inklusiv identitet, dokumenterad
av Petter Hellström, doktorand i idéhistoria vid Uppsala
Universitet. Med en inklusiv internationell identitet är Sverige
starkt.
erbjuder en inklusiv verksamhet där alla är välkomna.
◾1Genom att ta fram individers egenskaper, viljor, talanger,
intressen, engagemang m.m. söks projekt som passar och som
strävar mot deltagarnas och samhällets ökade välbefinnande
och glädje. Vi ser mångfaldsbemötande som ett komplement
och ej som ett hot.
◾1Genom att identifiera individens talanger, intressen, engagemang så kan arbetslivet och skolorna vara mer trivsamma.
◾1Inför samtliga projekt finns tre huvudfrågor:

Vem är du? Vad kan du? Vad kan vi?
arrangerar Mångfaldsfestival i
Sigtuna och andra kommuner, workshops i mångfaldsbemötande för skolor, arbetsliv mfl.
är i dialog med flera kommuner om att etablera grannskapsprojekt för ökad välbefinnande och glädje.
◾1
, föreningens professionella
orkester leds av DJ Maytan. Orkestern medverkar i Mångfaldsfestivaler, egna jazzkonserter, mångfaldsshower, företagsengagemang och julshower. Notbiblioteket har samlats av
George Graham och Dizzy Gillespie som även använts vid
-framträdanden och andra stora sammanhang som
höjer bredden i den mänskliga familjen.
◾1DJ Maytan och den syrisk-kurdiska artisten Hunermend
Dilyar är en tvåmans-musikgrupp med namn
I
deras musik möts svensk och kurdisk musik spelad på kulturunika instrument.

◾1
samarbetar med flera
organisationer/föreningar såsom Mångkulturella Enheten i
Sigtuna, Radio Sigtuna FM 88,2, Sigtuna stads företagarförening, mångkulturella organisationer och idrottsföreningar,
och kända personer som jobbar med att öka trivsel i mångfald:
Stefan Rapp, John och Åsa Steinberg, Nik Dee Dahlström (känd
från UNESCO-projekt), Luis Palma Aguirre, m.fl.
◾1
är helt politiskt och religiöst
oberoende. Du är välkommen att bli medlem i George Graham
Foundation för att öka ditt engagemang i mångfaldsarbetet.
◾1Företag/skolor/organisationer är välkomna att anlita/ingå
samarbete med
för att öka välbefinnande och glädje bland anställda/deltagarna/ungdomar.
◾1Företag är välkomna att sponsra verksamheten genom en av
följande sponsorpaket:
,
,
eller
. Besök
ggfsweden.org/sponsor för specifikationer.
◾1
och
kan anlitas
efter önskemål.
Följande företag stödjer trivsel i mångfald:

