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Er en ideell organisasjon som bruker kunst og kultur som verktøy i koblingen 

mellom kulturelt mangfold, fattigdomsproblematikk, generasjonsarbeid og 

folkehelse. 

Sisa ble etablert i 2007 som en sosial møteplass der folk med ulik bakgrunn kan 

møtes, bli kjent med og lære av hverandre. 

Sisa er prosjektfinansiert i tillegg til salg av tjenester og har per i dag 2,2 stillinger  i 

tillegg til mange frivillige fra inn og utland. 

12 foreninger er tilsluttet Sisa  

   

VISJON 

Gjennom aktivt engasjement i samfunnet skal Sisa bidra til å fremme mennesker 

med ulik bakgrunn og verdier. Sisa skal gjennom bruk av kunst og kultur som 

verktøy fremme forståelse og aksept blant alle mennesker som en ressurs i 

lokalsamfunnet 

MÅLSETTING 

Sisa skal være et sted der folk kan møtes og utvikle seg selv som menneske i 

fellesskap med andre uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn. 

  

FOKUSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER 

FLER-GENERASJONSFOKUS  

Arbeid med  teaterforestillinger i barnehager og barneskoler, miljøarbeid i 

ungdomsskolen og kulturinnslag på eldresentre, deltakelse på turer i nærområdene, 

barnefestival for barnehager og småskoler i nærområdet sammen med lokalt 

næringsliv og Velforening. 
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FATTIGDOM OG SOSIAL EKSKLUSJON  

Matbringing, gratis lunsj og ferietur for lavinntektsfamilier. Seminarer, kursing, 

håndverksarbeid, arbeidsutprøving, gratis lån av friluftsutstyr, bær, fiske og 

soppturer i nærområdene, besøk på andre steder/byer i Finnmark, 

Sisa har etablert samarbeid med Batteriet nord (Bodø), Bikuben selvhjelpssenter 

(Harstad), kafe blå (Lakselv), Arctic Meeting Point (Tromsø) Prometheus Ideas 

(Bodø).  

Sisa er medlem av regional arbeidsgruppe i Finnmark, Troms og Nordland innenfor 

temaene fattigdom og sosial eksklusjon, i tillegg til styreplass i Velferdsalliansen. 

INTEGRERINGSARBEID 

Informasjon om kultur levemåte til de som er ny i Alta, språkopplæring og leksehjelp 

i regi av Alta Røde Kors, kartlegging av kompetanse og etablering av næringsretta 

bedrifter med selvrekruttering. Arbeidsopplæring inkludert kunnskaper om norsk 

arbeidsforhold. 

Etablering av etniske foreninger med fokus på å skape flerkulturelle aktiviteter i hele 

fylket. 

Bli kjent med naturen som en ressurs og bruk av naturen som læringsarena. Botilbud 

til flyktningefamilie med tett aktivitetsoppfølging. 

LOKALT ARBEID 

Hovedtyngden er å skape et sosialt treffsted der ulike mennesker møtes, blir kjent 

og lærer av hverandre.  

Fokusere på organisasjonsutvikling for interesseorganisasjoner og etniske 

foreninger. 

Jobber i barnehager, skoler, eldresentre og i næringslivet. 

Seminararbeid med fokus på dialogen mellom brukere av et system, administrativt 

og politisk nivå. 

Utvikle næringsretta aktiviteter med mål om kunnskap, arbeidsferdigheter innenfor 

arbeidslivet og bedriftsetablering av småskala bedrifter.  
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REGIONALT ARBEID 

Samarbeide med organisasjoner som jobber innenfor samme felt eks kafe Blå 

(Lakselv),Bikuben (Harstad) Batteriet (Bodø) Arctic Meeting Point (Tromsø) og 

Prometheus Ideas (Bodø) 

Til sammen dekker organisasjonene hele Nord-Norge som nedslagsfelt. 

NASJONALT ARBEID 

Sisa har gode erfaringer og førstehåndskunnskap gjennom daglig arbeid med ulike 

målgrupper. På Sisa finnes blinde og svaksynte, folk med nedsatt funksjonsevne, 

asylsøkere, flyktninger og innvandrere. I tillegg til mange norske som bidrar til å 

drive tilbudene.  

Gjennom felles aktiviteter skapes det det erfaringer og kunnskaper om de ulike 

gruppenes behov og hva som kan være med å skape et rikere liv for hver enkelt. 

Sisa vil gjennom nettverksmøter, seminarer og konferanser dele denne erfaringen i 

andre kommuner. Sisa ønsker å implementere sitt arbeid til andre organisasjoner 

som jobber innenfor samme felt.  

Sisa vil aktivt jobbe med FoU arbeid innenfor tema som kulturelt mangfold, sosiale 

nettverksdannelser og fler-generasjonsarbeid. Hensikten er å skape gode modeller 

for andre kommuner. 
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SISA ARBEIDSPERIODE FRA 2007 TIL 2015 

NÆRINGSRELATERT ARBEID 

Laget Bossekop barnefestival sammen med næringslivet i Bossekop, Aktiviteter på 

Langhelg i Alta, bedriftsforelesninger, Magasinet Galleri Alta, 

ARBEIDER MED: 

utvikle et næringskonsept for bedrifter med fokus på de ansatte og deres familier 

Marsipaneriet, Kafe Simalango, frisørverksted, syverksted, Veivisern 

håndtverksbutikk, Altaguiden kultur og aktivitetsguide for Alta. 

ORGANISASJONSARBEID 

Har utviklet og etablert 12 etniske foreninger, er nå et møtested for disse 

foreningene, lager kulturkafeer med fokus på kultur og kulturelt mangfold, 

VM på ski, Somalisk fotballturnering med lag fra Finnmark, kulturkafeer 

(internasjonale kafeer)med foreningene på Sisa, 

BARNEHAGER, SKOLER OG ELDRE 

utvikle et læringsprogram for skoler om sosial inkludering. 

Veiviserteam rekruttert fra foreninger på Sisa. 
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ANDRE AKTIVITETER  

Seminarer innenfor temaer som integrering, fattigdom og sosial eksklusjon, bruker 

naturen som læringsarena,  kokebok med fokus på fattigdomsproblematikken, 

jobber med barnebok om mobbing, etablerte Finnmarkløpets kulturprogram med 

fokus på flerkulturelt mangfold i Finnmark, Camp Sisa et leirsted for folk som ikke 

er vant med å bruke naturen, ferietur for lavinntektsfamilier, Finnmarks turer med 

fokus på å bli kjent med eget fylke, etablerte flere kulturfestivaler i Mazi, Øksfjord 

og Kviby for å bringe mennesker tettere sammen, Kongeutstilling i store deler av 

landet, , bandprosjekter, dramagruppe, ulike kurs innen matlaging, snekring, 

håndtverk, barselgruppe,  

PROFESSOR I SOSIALMEDISIN PER FUGELLI:  

Sisa er god på å invitere folk inn til menneskeflokken. Sisa er et sosialt møtested og 

fristed blottet for konkurranse. Sisa er god på å godta forskjellighet. Der har mange 

andre noe  å lære av Sisa. 

Sisa er den glade motsats tl sorteringssamfunnet og fører den viktige kampen for 

fellesskapet og verdigheten. 
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FILMSKAPER OG SAMFUNNSDEBATTANT ERLING BORGEN  

Er fascinert av Sisa sin evne til å trekke så mange og så ulike mennesker til diskusjon 

på en fredagskveld.  

 

 

Ikke er i stand til å jobbe i det ordinære arbeidsmarkedet men Sisa har en helt egen 

evne til å lete etter og finne ressursene hos mennesker. De er gode på å utnytte det 

potensialet som ligg i de ulike menneskene og hjelpe dem videre. 
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SKUESPILLER PER CHRISTIAN ELLEFSEN  

Alle kommuner trenger et Sisa senter som faktisk klarer å trekke frem potensialet i 

mennesker. 

 

PROFESSOR I SOSIALANTROPOLOGI THOMAS HYLLAND ERIKSEN  

  

Sisa som sted for nettverksbygging og utvikling av ressurser er genialt og samtidig 

viktig for samfunnet. Det er lettere å integrere på små steder og i så måte kan Sisa 

bygge opp gode modeller for integrering som kan brukes over hele landet. 
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HM HAAKON MAGNUS  

Sisa har gjort seg bemerket i store deler av landet. Jeg takker for tiden sammen med 

dere og skal hilse fra kronprinsessen Mette Marit som har vært med å bevilge penger 

til Sisa gjennom hjerteromprosjektet. Hun kunne ikke være med her i dag men 

skulle hilse så mye til dere. 

 

 VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE 

 Batteriet Nord 

 Simanes gård (besøksgård) 

 Norges blindeforbund Finnmark 

 NFU Norsk forbund for utviklingshemmede 

 Alta frivilligsentral 

 NAV 

 Pæskatun (turistprodukt) 

 Bikuben 

 Alta Røde Kors 

 Aksis (arbeidsmarkedsbedrift) 

 Alta Voksenopplæringssenter 

 Velferdsalliansen 

 Hero Mottak 
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VEDLEGG 

 Strateginotat for Sisa perioden 2015-2017 

 Ny i Norge og ny i lokalsamfunnet 

 Samarbeid gjennom kunstnerisk arbeid - en praktisk workshop 

 Nordnorsk kompetansesenter for mangfold og innovasjon 

 

 


