Hvem fortjener Oslos beste utsikt?
Svaret er enkelt: det gjør folket selv!
Hvorfor? Fordi vi trenger en gjøre-tank!

Hva? Samfunnssenteret - på toppen av Oslo løser vi
innbyggernes, byens og landets største utfordringer
Som i Kardemommeby løfter også vi i flokk når det trengs. Samfunnssenteret er dugnad,
krysspollinering, utveksling, handlekraft, samskaping og innovasjon - alt for samfunnets
beste, under ett og samme høyreiste tak.
Samfunnssenteret er et problemverksted der vi løser våre felles utfordringer innen
bærekraft, miljø, utenforskap, fattigdom, inkludering og alle andre utfordringer vi måtte
møte.
I senter av det hele er et 6 meter høyt og 2 meter bredt glassrør kalt “Orakelet”. Her vil det
være åpen tilgang for alle til å notere samfunnsutfordringene man som innbygger møter og
idéer for å løse disse. I “Orakelet” blåser en lett bris som får alle notatene til å virre rundt. Et
kraftfult nettverk av ildsjeler, frivillig kompetanse og kapital vil plukke ned disse for å hjelpe!
Fasilitatorene sitter i en sirkelformasjon rundt orakelet. Pultene de sitter ved roterer en hel
runde i løpet av 24 timer slik at man kontinuerlig vil bytte hvem man sitter ved siden av for å
tilrettelegge for så stor grad av utveksling som mulig.

Hvem? Idéelle organisasjoner, frivillige, ildsjeler og gode
krefter som sammen løser samfunnsutfordringer
Samfunnssenteret baseres på den enkle idéen om at løsningene på våre felles problemer
ofte ligger i å møtes, utveksle idéer og løsninger og sammen gå til handling! Et innovativt
trepartssamarbeid ligger til grunn for at Oslos toppetasje skal bli et handlekraftig senter for å
forbedre det ganske land det skuer utover.
Trepartssamarbeidet består av: 1) sosiale entreprenører og ildsjeler, 2) byens innbyggere
som hjelper disse ved hjelp av tid og kompetanse, og 3) kapitalen som gjør det mulig.
1 SOSIALE ENTREPRENØRER OG ILDSJELER
Ildsjelene er tettest på utfordringene og de ser som regel hva som skal til for å løse dem. Men
å realisere nye løsninger er krevende. Her må alle på dekk - all kompetanse må mobiliseres
for å lykkes med nødvendige samfunnsforbedringer.
2 BYENS INNBYGGERE
Norge er tuftet på dugnad! En ny og moderne dugnad skrider frem, nemlig en dugnad basert
på kompetansen vi som et høyt utdannet land besitter. I Samfunnssenteret får alle bruke sin
kompetanse til samfunnets beste: Gjennom Prosperas nettverk bidrar 800 frivillige allerede
med sin kompetanse innen varierte fagfelt for å hjelpe ideelle aktører. Vi er overbevist om at

dette er fremtidens modell som skal løse de stadig mer komplekse og økende
samfunnsutfordringene. Prospera har allerede bevist at trepartssamarbeidet fungerer på
nasjonal skala. I 2019 donerer vi kompetanse til ideell sektor til en verdi av over 20 millioner
kroner gjennom frivillige, høyt utdannede mennesker som gjerne vil hjelpe.
Et samfunnssenter vil kunne muliggjøre enda flere og tettere møter mellom de forskjellige
partene og dermed enda større samfunnsnytte.
3 KAPITALEN SOM GJØR DET MULIG
Stiftelser, selskaper og formuende personer gir årlig store midler for å støtte
samfunnsnyttige tiltak. Ofte er de usikre på om de gjør det riktige valget av innsats og det
kan være utfordrende å identifisere de som trenger støtte og hvordan den støtten da
benyttes. Med samfunnssenteret vil det bli like enkelt å finne sin optimale sak som å ta
heisen opp i 36. etasje.
Samfunnssenteret vil være et sted for å: LØSE KONKRETE UTFORDRINGER | UTVEKSLE
IDEER OG LØSNINGER | BYGGE NETTVERK FOR SAMFUNNETS BESTE | UTVEKSLE
KOMPETANSE GJENNOM ÅPNE SEMINARER OG TOWN-HALL MEETINGS | SAMLE INN
UTFORDRINGENE BYENS BORGERE VIL LØSE | SAMLE INN ALLES IDEER TIL ET BEDRE
SAMFUNN
Samfunnssenteret vil inneholde: KONTORPLASS FOR IDEELLE ORGANISASJONER | ÅPEN
TILGANG FOR BYENS INNBYGGERE TIL Å MATE ORAKELET | ROTERENDE
KONTORPLASSER FOR Å STIMULERE MØTER MELLOM SEKTORER

Hvorfor? Gode krefter for samfunnets beste må samles
Våre samfunnsutfordringer blir stadig mer komplekse og vokser som et mangehodet troll i
retninger vi ikke alltid forstår mekanismene av. Da er det viktigere enn noen gang at alle
gode krefter har et senter de kan møtes i. Sammen står vi alle sterkere, men hvor skal man i
dag? Kombinert med dette ser man stadig voksende frustrasjoner i befolkningen som i
verste fall får antidemokratiske tendenser. Et godt, gammeldags orakel, både for å løfte sine
frustrasjoner av egne skuldre, men også for å tilby sine idéer vil ha en samlende effekt og
bære et rungende budskap om åpenhet og fellesskap.

