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Vad är en volontär?

Volontärerna är ungdomar från olika länder som kommer till 
Sverige för att hjälpa till i en lokal organisation eller kommunal 
verksamhet. De flesta stannar ett år i antingen Växjö, Alvesta 
eller Ljungby och är mellan 18 och 30 år gammal.

bli volontärsmentor!
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En mentor är tänkt att vara lite som en kontaktperson som kan 
vara behjälplig med saker som att tipsa om de bästa sakerna att 
göra i stan, följa med på en fika eller förklara hur man ringer till 
vårdcentralen. Hur din och din volontärs relation kan komma att 
se ut är helt upp till dig och volontären. Grundtanken är att båda 
ska uppskatta varandras sällskap på lika villkor. 

Vi i Globala ordnar ofta träffar med alla volontärer och mentor 
i Kronoberg och då finns det möjligheter för delta i kulturella 
aktiviteter och utbyta erfarenheter.

Vad gör man som mentor?

GLOBALA KRONOBERG KOORDINERAR
INTERANTIONELLA VOLONTÄRPROJEKT
FÖR UNGDOMAR I EUROPA.

G LO B A L A  K RO N O B E RG

Infanterigatan 10 

352 35 Växjö

Telefon

Mobil

E-post

Webb

+46 (0) 470 223 40

+46 (0) 736 292 657  

checkin@globalakronoberg.se

www.globalakronoberg.se 

Värför blir man mentor?

 Som mentor är det mest att finnas till hands, då det inte alltid 
är lätt att hitta rätt i ett helt nytt samhälle man inte känner till. 

Vilka problem kan man stöta på? Hur kan det lösas på bästa sätt?  
Det behövs någon som kan vara stöd, som känner till systemet man 
försöker anpassa sig till. Ibland kan det behöva höras ett par vänliga 
ord som försäkrar att allt går bra. I övrigt träffar man kanske volontärer 
i sociala sammanhang.“

Geronimo Lowejko, social mentor till volontärer

Anmäl dig till checkin@globalakronoberg.se och skriv gärna lite 
om dig själv. Då blir det lättare att matcha dig med en volontär 
enligt tex. fritidsintresse, språkkunskap eller vissa önskemål, 
t.ex. att blir mentor till en volontär som är musikintresserad.

Hur blir man mentor?


