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What if we considered that the talent and 
creativity we need to create and maintain a 

vibrant place already exists locally, it just needs 
the conditions to grow and be nurtured? 

Adapted from Umberto Crenca 



https://www.youtube.com/watch?v=ZYj22CxBPPk&feature=youtu.be
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TRY IT 

• £500 

• To test an idea 

• To develop 
confidence and 
entrepreneurial 
skills 

DO IT 

• £5,000 

• For exceptional 
people to start 
their journeys, 
building 
entrepreneurial 
skill and 
capacity 

BUILD IT 

• £15,000 

• For existing 
ventures 
ambitious to 
grow, but not 
necessarily to 
national scale 

FAST 

GROWTH 

• Up to £20,000 

• Can be given to 
ventures at any 
stage of 
development 

• For people 
ambitious to 
scale rapidly 

We believe a better 
world evolves through 
the combined 
accomplishments of 
creative, committed, 
and compassionate 
individuals focused on a 

common purpose. 

11,500 Awards 

£40 million 





 
 
 
 Nabolagsinkubator 

 
Tøyen Unlimited støtter lokale ildsjeler som har innovative 
idéer om hvordan noen av de sosiale utfordringer i området 
kan løses gjennom bærekraftige forretningsmodeller.  
 
 
 
• Partnerskap med offentlig, stiftelser, eksperter 
• Bidra til sosial kapital, sterkere samfunn, inkludering og 

arbeidsplasser 
• Kunnskapsnav for lokaltforankret samfunnsinnovasjon 

 
 

 





 

 
Ikke-offentlig 
 
GjensidigeStiftelsen 
 
Partnership for Change 
 
GSEN, UnLtd UK 
 
Batteriet 
 
Ashoka  
 
Tøyen Academy 
 
Ashoka 
 
Andre stiftelser  
  
Lokale cafeer og næringsliv 
 
Andre sosiale entreprenører  
og SocEnt støttespillere 
 

Offentlig sektor  
 
Områdeløft Tøyen 
 
Bydel Gamle Oslo  
 NAV,  
 Barnevern 
 Frigo 
 SEFI 
 Aktivitetsmidler 
 Frisklivssentralen 
 Frivillighetssentralen 
 Ungdomsklubb 
 
Husbanken 
 
Skoler – Tøyen, Vahl, Hersleb, Jordal 
 
Bibliotekene 
 
Oslo Kommune 
 
Andre bydeler og kommuner 
 
Politiet 

Offentlig/sosial/andre partnerskap 
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En nabolagsinkubator i hver bydel 

Bilde fra Nyby, Fredrik Gulowsen 

Procurement Reform  
(Scotland) Bill 







Bærekraft 



https://youtu.be/ZYj22CxBPPk


3 nøkler til god innbyggerinvolvering 

Tid  

Det tar tid – et par verksted er ikke nok 
Må legges til rette hele vei – er ikke et prosjekt  
En hel apparat – fysisk, digitalt og personlig 
Følg opp 

Tretthet  
Unngå medvirknings- og involveringstretthet 
Sats på konkrete initiativer som er en fordel å delta i 
Tenk ressurs-baserte (asset based) – alle brenner for noe 

Troverdighet og tillit   

Gi og be etter klare forventninger 
Bygg systemer og situasjoner hvor tillit etableres 
Stol på folkets egne ideer og støtt dem 


