Kronoberg &
världen
genom Europeisk Volontärtjänst

Globala Kronoberg är en verksamhet inom Nätverket SIP som
jobbar med kulturella utbyten och internationella projekt i olika
kommuner inom Kronobergs län.
Genom EU-projektet Europeisk Volontärtjänst (eller EVS =
European Voluntary Service) stödjer vi föreningar och kommunala
verksamheter med att ta emot ungdomar som volontärer under
upp till ett års tid. Vi informerar även ungdomar om internationella
möjligheter och stödjer dem med att skaffa nya erfarenheter
genom volontärprojekt utomlands och genom lokala aktiviteter
med deltagare från olika delar av världen.
EVS är ett EU-projekt inom ERASMUS+ där ungdomar mellan
16 och 30 år kan åka till ett annat land och jobba som volontärer
under en period upp till ett år.

Vi är en del
av Nätverket SIP
EVS är en del
av EU-programmet
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OM
Nätverket SIP, paraplyverksamheten som står bakom Globala Kronoberg, introducerades till
EVS år 2007. Redan då uppmärksammades projektet som en fantastisk möjlighet för både
ungdomar och organisationer.
Sedan 2007 har mycket hänt.
Globala Kronoberg skapades 2010
med målet att koordinera volontärer i
länet och har fram tills nu samarbetat
med kommunerna Växjö, Alvesta,
Älmhult och Ljungby. Mellan 2010 och
2016 har 75 ungdomar från 20 olika
länder fått möjlighet att genom Globala Kronoberg komma till Kronobergs
län för att jobba som volontärer.
Samtidigt har över 50 ungdomar från
Sverige åkt iväg och engagerat sig i
olika föreningar runt om i Europa och
världen genom vår verksamhet.

År 2016 fyllde EVS 20 år och vi
firar det genom att uppmärksamma
alla personer som har engagerat sig
med Globala Kronoberg och EVS, från
volontärerna till ungdomsledarna i
Kronoberg. Personer som på olika sätt
har bidragit till att göra Kronoberg till
ett mer internationellt län.
Därför har vi i denna broschyr
samlat information och resultat från
vår utvärderingsenkät som sammanlagt 28 volontärprojektdeltagare
har svarat på, samt intervjuer med
EVS-handledare, sociala mentorer och
ungdomsledare som samarbetar med
Globala Kronoberg.

Enkäten visar att de volontärer
som har kommit till Kronoberg valde
Kronoberg tack vare de intressanta
projekten och verksamheterna som
finns i länet, samt deras stora intresse
för att upptäcka Sverige och Norden.
Att kunna jobba med något man brinner för och samtidigt kunna upptäcka
ett nytt land och en ny kultur är några
av de viktigaste aspekterna när det är
dags att välja volontärplats. Ungdomarna som åkte från Sverige uppgav
att en av de största utmaningarna
var att “skaffa nya vänner och träffa
nya personer” under deras tid som
volontär. Däremot uppfattade en stor
del av ungdomarna att “anpassningsprocessen gick bättre än förväntat”,
vilket är intressant och visar hur
förväntningar och perspektiv på
integration förändras när man bor i
ett annat land.
De flesta av våra volontärer har
svarat att EVS-projekt har hjälpt dem
att få en tydligare bild av det de vill
göra i framtiden, att de har fått nya
intressen och kompetenser som kan
hjälpa dem att få jobb samt att de har
blivit mer sociala och mer självständiga. De största lärdomarna de har
tagit med sig är inom kommunikation,
förståelse för andra sätt att leva och tänka samt praktiska arbetserfarenheter.

Det finns många anledningar till
att EVS har funnits i 20 år och att det
fortsätter göras insatser på liknande
mobilitetsprojekt på europeisk nivå.
EVS är en lärandemöjlighet för ungdomar, en livserfarenhet där man testar
sig själv i nya situationer, engagerar
sig i samhället och skaffar kontakter
som hjälper en på ett personligt och
professionellt plan. Samtidigt påverkar
volontärerna många andra personer
som de är i kontakt med under sin
volontärtid. De inspirerar organisationer med idéer, delar med sig av sina
kulturer och uppmuntrar ungdomar
att ge sig ut i världen.

I Globala Kronoberg ser vi EVS
som en fantastisk möjlighet för hela
samhället. Det skapar starkare självförtroende och ökade kompetenser
hos ungdomar, det uppmuntrar till
ungdomsengagemang och det bidrar
till ett samhälle med bättre förståelse
av olika kulturer.
EVS möjliggör en internationell
mötesplats, där Kronoberg knyts samman med Sverige, Europa och världen,
där personer kan träffas, arbeta och
utbyta idéer.
/ Globala Kronobergs team
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EUROPA
Genom EVS kan ungdomar mellan 16 och 30 år åka till ett annat land och jobba som volontärer i
en organisation eller kommunal verksamhet under en period mellan 2 månader och upp till ett år.
Som deltagare får man boende, mat, försäkring, fickpengar, transport och resebidrag.

Raquel Moreno, internationell koordinator i ADEGUA, Spanien
har deltagit i EVS-projekt i Europa
2200 i Sverige

EVS principer och
praxis för ickeformellt lärande,
det lärande som
sker utanför
klassrummet
genom andra
metoder än
föreläsningar.

har skickat eller tagit emot volontärer
865 i Sverige

Skapa tolerans bland
ungdomar i EU
Främja ett aktivt
medborgarskap

EVS gör lokalsamhällen mer medvetna om
ungas intressen och önskemål
av projektledarna är övertygade om att EVS gör lokalsamhällen mer medvetna om vad unga bryr sig om och vill
EVS hjälper unga att förverkliga sina idéer
av EVS volontärer blir bättre på att utveckla en bra
idé och förverkliga den i praktiken

Med fler engagerade europeiska volontärer i Sverige ökar möjligheterna att göra
lokala insatser för flyktingar och att arbeta aktivt med integration i samhället.

Öka ungdomarnas
engagemang i samhället
06

EVS förbättrar språkkunskaper
av EVS volontärer lär sig kommunicera bättre på ett
främmande språk

Källa: EVS factsheet and impact april 2016, europa.eu
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Källa: Infoblad EVS 20 år – MUCF
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54

i Världen

Globala Kronoberg jobbar som sändande organisation inom EVS och vi samar-

betar med flertal organisationer i Europa och i världen. Vi hjälper ungdomarna
i processen att bli volontärer och vi finns som stöd när de är utomlands och

10 volontärer

deltar i projektet. På hemmaplan samarbetar vi med bl.a. Arbetsförmedlingen,
skolor och ungdomsverksamheter i Kronoberg där vi ofta är och informerar om

per

möjligheter med volontärtjänst.

FAKTA

80 %

tycker att lärandemöjligheterna under deras
EVS-projekt var bättre än vad
de förväntade sig

20

15 Länder
Armenien, Brasilien, Frankrike, Guinea-Bissau,
Irland, Italien, Litauen, Malta, Österrike, Polen,
Portugal, Rumänien, Spanien, Turkiet, Tyskland

34

TJEJER

90 %

av volontärerna började
jobba, studera eller
delta i andra internationella
utbyten efter EVS

KILLAR
Som en
matematiker
skulle säga
är förhållandet:

88 %

av volontärerna anser
att de har fått nya kompetenser och erfarenheter
som kan hjälpa dem att få jobb

88 %

anser att EVS har
hjälpt dem att få tydligare bild om vad de vill göra i
framtiden

IDROTT fastighetsskötsel FRITID
Receptionsarbete HÄLSA barn
HANTVERK funktionsnedsättning
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67 %

av volontärerna var
arbetssökande innan
de åkte iväg

Kronoberg i världen

VAD TYCKER
VOLONTÄRERNA?
Vad har EVS gett dig?
1. Bättre självförtroende
2. Större kommunikationsförmåga
3. Nya kompetenser relaterade till jobb/
yrkesrelaterade lärdomar (teknisk
kunskap, eget initiativ, etc.)
4. Ett nytt språk
Vad är största utmaningar?
1. Att bo med andra personer
2. Hantera hemlängtan
3. Att anpassa sig till olika arbetsmetoder, arbetskamrater och uppgifter
4. Att anpassa sig till vardag och rutiner
när man kommer tillbaka i Sverige
Vad är bästa med EVS?
1. Nya vännerna man får
2. Lära känna en ny kultur
3. Personlig utveckling
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VAD TYCKER VÅRA
SAMARBETSPARTNER
I KRONOBERG OCH
EUROPA?

Evert Bengtsson,
Arbetsförmedlare
med inriktning
arbetsgivare, Växjö

Genom att delta i ett volontärprojekt får man möjlighet att prova nya
saker som man inte har gjort tidigare,
framför allt i en ny miljö. Att man har rest
och träffat nya människor i nya miljöer
visar att man är nyfiken och intresserad.
Många arbetsgivare i olika branscher
uppskattar personer som vågar prova nytt.
Det är en fantastisk möjlighet att
testa vad man själv vill och kan göra.
Eftersom det finns trygghet via EVS och
deras organisation brukar jag rekommendera alla i målgruppen att se det som en
bra möjlighet, man skaffar sig en internationell erfarenhet som är svår att få annars.
Dessutom står ju EU-programmet för
resebidrag, fickpengar och boende.

Christina Larsson,
coach/handläggare
på Framtid
Kronoberg, Växjö
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För vår organisation, innebär EVS
en möjlighet för interkulturellt
lärande för ungdomar och ett sätt att
integrera deras entusiasm och idéer i
vår verksamhet. Det är fantastiskt hur
volontärernas deltagande lyckas skapa
synergi med våra lokala partners och
vårt eget team. Vi har arbetat med EVS
nästan sedan starten, och sedan dess har
vi haft projekt för att ta emot mellan två
och fyra volontärer varje år.
Allmänt har unga svenska volontärer som varit hos ADEGUA integrerats väl i vårt team och har övervunnit
språkbarriären med lätthet. Vi har fått
volontärer som inte har kunnat tala
spanska men som ändå har lyckats
kommunicera med andra. När det gäller
volontärernas egenskaper och bidrag
till projektet, vill jag understryka deras
initiativförmåga och ansvarskänsla. Jag
ser många likheter mellan våra kulturer
trots det geografiska avståndet.
Raquel Moreno, internationell koordinator
i föreningen ADEGUA, Spanien

EVS ger ungdomarna möjlighet att
få nya och annorlunda perspektiv.
Att våga kliva utanför sin bekvämlighetszon och ta in nya erfarenheter gör att man
växer som människa. Möjligheten att lära
känna andra människor och miljöer du
annars inte skulle möta.
Det är också en utmärkt erfarenhet
att ha i sitt cv, som visar på självständighet och visst mod, förutom då att man
gör ett arbete av något slag som ger
erfarenhet i sig och att man skaffar sig
språkkompetens. Många unga har inget
långt cv, knappt någon arbetserfarenhet.
Detta är ett utmärkt sätt att visa för framtida arbetsgivare att man har driv och att
man är nyfiken och vill lära sig nya saker.

Kronoberg i världen
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Vad säger volontärerna?

Polen har blivit mitt andra hem
skulle jag vilja säga. Eftersom jag
lärt känna så många från Polen har jag
fått chansen att uppleva landet på ett
sätt jag inte hade kunnat annars. Jag har
t.ex. firat påsk där, upplevt deras självständighetsdag och varit på polskt bröllop. Jag är väldigt tacksam för allt jag har
kunnat uppleva där - kultur, människor,
mat och tradition. Polen är ett fantastiskt
land som står mig väldigt nära hjärtat.

Det bästa med min EVS-period var
människorna jag lärde känna, vänner
som jag rest runt i Europa för att hälsa på
sedan jag kom hem. Allt detta, och mer
därtill, fick jag under en månad i Turkiet,
en månad jag aldrig kommer glömma.
Amanda Svanhall, f.d. volontär i Turkiet

Simon Strand,
f.d. volontär i Polen

Att få volontärjobba är ett privilegium. Det har lärt mig många saker,
men det viktigaste är att man ska ta det
lugnt, konfrontera sina rädslor, lämna sin
trygghetszon och ta tag i saker. Malta har
även gett mig många fina minnen, vänner
och perspektiv.

VAD
HÄNDE
EFTER?

Lovisa Sandhu, f.d. volontär på Malta

I början är det inte lätt att komma
tillbaka efter ett långt EVS projekt.
Man känner sig förvirrad och att livet är
lite tomt, men det är trevligt att få träffa
sina gamla vänner och börja ett nytt liv. I
mitt fall har jag flyttat till Borås, skaffat
ett jobb där och lärt mig nya saker som
t.ex. att segla. Självklart har jag fortsatt
att resa inom Sverige och Europa. Min
vistelse i Armenien genom EVS har öppnat mina ögon för världen och insett vilka
möjligheter jag har.
Vad är mina planer för framtiden?
I mars kommer jag att flytta tillbaka till
Kaukasien och kommer att jobba där som
turistguide. Kaukasien är en vacker och
magisk plats som jag vill visa för andra
som vill upptäcka och uppleva något som
fortfarande är outforskat.
Malgo Witczak, f.d. volontär i Armenien

Jag ville inte få ett definitivt slut på
EVS, så när jag kom hem fortsatte
jag att engagera mig i Globala Kronoberg.
Jag följde med till skolor och på jobbmässa för att berätta om min volontärtjänst,
och blev mentor för en volontär. Två
månader efter att min EVS tagit slut åkte
jag tillbaka till Italien för att hälsa på
vänner. Jag får en speciell känsla bara jag
pratar om mina tio månader i Bassano
del Grappa.
Att göra EVS är det bästa beslut jag
har tagit, det gav mig minnen för livet och
fortsätter att ge mig det. Tack vare EVS
har jag nu nya vänner runt om i Europa,
resan kommer aldrig att ta slut.
Mathilda Muul, f.d. volontär i Italien
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kommunala
verksamheter

i Kronoberg

föreningar

Globala Kronoberg arbetar som koordinerande organisation inom EVS,
genom att ordna bl.a. boende, försäkring samt mat- och fickpengar till
volontärerna som kommer hit. Volontärerna jobbar i lokala ideella föreningar
eller kommunala verksamheter under en period upp till ett år. Några exempel

Viktigaste faktorerna att välja
Kronoberg som volontärplats:

på organisationer som har tagit emot volontärer är Palladiums Vänner i Växjö,
Utställningshallen i Alvesta och Fénix Fritidsgård i Älmhult.
Under sin tid i Sverige har volontärerna en handledare på arbetsplats och en
social mentor som hjälper dem med fritidsaktiviteter och det sociala.

TJEJER

~

KILLAR

VAD TYCKER organisationer
och kommuner?

~

Som projektassistent fick jag i
första hand se vilken positiv inverkan EVS har på en individ när dom kastar
sig ut i världen. Att möta sin rädsla, att
lämna allt man känner bakom sig, det gör
att man växer som människa och vågar ta
större steg in i ett intressantare liv som
man tidigare inte kunnat tänka sig.
Det är mycket som gör upplevelsen rolig. Men i första hand skulle jag
vilja säga att det är att få chansen att få
träffa nya intressanta människor och
utforska en kultur man tidigare inte har
erfarenhet av.
Man lär sig mycket som volontär.
Men den största berikande kunskapen
man tar med sig måste vara lärdomen
att acklimatisera sig till en ny värld, då
börjar man om på noll och tar in allt nytt,

Kultur
Funktionsnedsättning
Djur
MEDIA & KOMMUNIKATION
Barn & Ungdomar

% av volontärerna stannade kvar
i Sverige efter sitt projekt och
började jobba och/eller studera
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vilket gör en starkare och mer flexibel för
framtida projekt.
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. Då vi
alla är sociala varelser så kan det vara
väldigt behövligt att bara ha något att
göra en söndag.
Geronimo Lowejko, social mentor till volontärer och engagerad i Globala Kronoberg
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Det är helt fantastiskt att ha en
verksamhet som tar emot volontärer. Det är inspirerande, man får helt
nya infallsvinklar och det ger så himla
mycket både till personal och ungdomar.
Dels får man lov att visa sin verksamhet
men även Älmhult och Sverige. Man
får ett fantastiskt utbyte både i språk
men också kulturellt. Det är väldigt
inspirerande att dom kommer.

FIVE har varit Globala Kronobergs partner i flera år och

Att ta emot volontärer har varit
så himla roligt. Vi har med deras
hjälp lyckats starta helt nya projekt
samt nya samarbeten. Vi har också fått
mycket positiva reaktioner utifrån, från
folk som blir nyfikna på våra volontärer.
De är nyfikna på vad för slags bild folk
från utlandet har av Sverige.

varit sändande organisation till flera volontärer som vi
har tagit emot i Kronoberg. Béla, FIVEs EVS-koordinator,
delar med sig av sina erfarenheter med EVS och samarbete med Globala Kronoberg.
Mokos Béla,
ordförande i
föreningen FIVE,
Ungern

Jessica Carlerby,
EVS-handledare på Palladiums Vänner,
Växjö

Sara Petersson,
EVS-handledare på Fritidsgården Fénix,
Älmhult

I Ljungby kommun arbetar vi på
olika sätt med internationella
kontakter och utbyten. I det här fallet
är det kultur- och fritidsförvaltningen
som valt att satsa särskilt på unga. De vill
erbjuda en möjlighet för unga att arbeta
som volontärer, vilket ger möjlighet till
spännande internationella möten samt
ökad kunskap och förståelse för förhållanden i andra länder. När vi öppnar upp
för en chans till internationell erfarenhet
och kompetensutveckling bidrar det till
att stärka individer, deras färdigheter
och kunskaper.
I ett längre perspektiv hoppas vi
att de två volontärerna som kommer till
Ljungby har inspirerat Ljungbyelever att
vilja åka iväg som volontärer de med.
Anette Olsson,
EU-samordnare
Ljungby Kommun

Varför väljer era volontärer att komma till
Sverige?
Sverige är ett land där de flesta
kan prata engelska. Ungdomar i Ungern
vill gärna åka till ett land där de kan öva
engelska och utveckla sina språkkunskaper, eftersom utbildningen av engelska i
Ungern baseras lite på praktisk övning.
Förutom det vill volontärerna lära sig
mer om den skandinaviska kulturen,
som är mycket uppskattad i Ungern. De
vill också uppleva snön, som vi inte haft
mycket av i Ungern de senaste 10 åren.

Eftersom Alvesta är en liten
kommun är det viktigt att skapa
öppenhet och förståelse. Våra volontärer tar med sig nya perspektiv till vår
organisation och det är vårt ansvar att
skapa länkar mellan människor. Vi är alla
Europeiska medborgare och genom att
ta emot EVS-volontärer så bidrar vi med
att skapa förståelse mellan olika kulturer.
Det här har stor betydelse i en liten
kommun som Alvesta. Det är inte bara
Utställningshallen som har nytta av detta
utbyte, det gäller hela kommunen.
Att jobba med kultur är alltid en utmaning eftersom man alltid får övertyga
andra om varför man ska satsa på kulturen. Att två ungdomar från Frankrike
kom till Alvesta för att jobba med kultur
under ett år är ett fantastiskt sätt att visa
att kulturen är viktig i Alvesta.

Vad är det viktigaste som volontärerna lär
sig i Sverige under deras tid som volontärer?
En av de viktigaste aspekterna är
engagemanget inom det civila samhället, som skiljer sig från engagemanget
i Ungern. Volontärerna lär sig om hur
viktigt det är att engagera sig med olika
frågor och hur de kan bidra till att skapa
ett bättre samhälle. Det är ett annat sätt
att tänka i Sverige, man tar mer ansvar
för samhälls- och miljöfrågor. Våra volontärer tänker på Sverige som en plats där
olika kulturer träffas och lever tillsammans. Volontärerna blir mer självständiga
och får mer självförtroende. Dessutom
tycker alla om hemlagad svensk mat!

Vad gör volontärerna när de kommer
tillbaka till Ungern efter deras EVS-projekt
i Sverige?
Volontärerna kommer tillbaka till
Ungern med många idéer och drömmar,
med mycket engagemang och vilja att
förändra samhället. Vissa volontärer
kommer tillbaka med viljan att starta ett
företag om något de brinner för. Andra
söker jobb i företag och ideella föreningar som jobbar med miljöfrågor i Ungern.
Vilka är de bästa minnena volontärerna tar
med sig från Sverige till Ungern?
De bästa minnena har de fått med
sig genom att uppleva naturen i Sverige,
att umgås med nya vänner kring en öppen
eld, vandra i skogen eller se norrsken.
De uppskattar de enkla upplevelserna,
som att laga svensk mat med kompisar.
Varför tycker du att det är viktigt att skicka
volontärer till Kronoberg, Sverige?
Att kunna ha ett bra samarbete
inom EVS är mycket viktigt. Projekten
kommer och går, men samarbetet fortsätter. Att kunna veta att vi har volontärplatser i en organisation som vi känner
till och har samarbetat med länge är det
viktigaste.

Anders Olsson,
EVS-handledare på Utställningshallen,
Alvesta
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vad
hände
Efter?

Volontärernas hörna
Det här året i Sverige har gett mig
så mycket. Jag har lärt mig mer om
att arbeta med ungdomar och om den
svenska kulturen. EVS har hjälpt mig att
förstå mycket om mig själv också, och jag
har fått många nya och underbara personer i mitt liv som jag förhoppningsvis
kommer hålla kontakt med efter EVS.

Mavy och Rita kom till Växjö som volontärer och efter deras projekt stannade
de kvar i Kronoberg. Här berättar de om livet efter EVS.

Masha Verkhovtseva,
EVS-volontär på Fritidsgården Fénix, Älmhult

Efter min tid i Sverige och med alla
erfarenheterna jag fick under EVS
så förstod jag att att komma hit var ett
av de bästa besluten jag har tagit i mitt
liv. Ibland gick inte saker som vi förväntade oss, men samtidigt kom det nya
möjligheter som hjälpte mig att utvecklas
på olika sätt.
Med EVS har jag haft möjligheten att
få träffa nya personer som jag inte hade
kunna träffa annars. Jag fick upptäcka ett
fantastiskt land med ett vackert landskap.
Jag har lärt mig att klara mig själv och
trots att jag har levt på en liten budget har
jag ändå kunnat unna mig mycket. Jag fick
också möjligheten att jobba med djur, som
jag alltid har drömt om!
Alvesta, där jag bor och jobbar
som volontär, är en liten stad, med
mycket skog, natur och vackra sjöar.
Efter att ha bott två år i Budapest var ett
volontärprojekt i Alvesta precis vad jag
behövde. Under min första promenad i
staden så visste jag: det här är början på
ett fantastiskt äventyr!

Mavy Laorden,
f.d. volontär i Projektor ideell Förening,
Växjö

Rita Pascácio,
f.d. volontär i föreningen Palladiums Vänner,
Växjö

Varför bestämde
du dig att stanna?

Sverige fascinerade mig mer och mer
och efter ett år som volontär kände jag
att jag ville upptäcka landet på ett annat
sätt. Naturen spelade också en stor roll,
eftersom jag älskar landskapet som är
fylld med vackra färger, fin natur och frisk
luft. Svenskar har även ett annat sätt att
tänka när det gäller sociala frågor och
mänskliga rättigheter, frågor som jag
identifierar mig med.

Jag stannade eftersom jag fick jobb där
jag tidigare var volontär. Det var väldigt
bra att få denna chans. Annars skulle jag i
vilket fall vilja stanna men det hade varit
svårare utan jobb. Jag trivs i Sverige och i
Växjö och skulle blivit ledsen om jag inte
hade fått stanna kvar här.

Vad hände efter
ditt EVS-projekt?

Idag ser jag på mig själv på ett helt
annat sätt och med ett nytt perspektiv.
Jag känner att EVS hjälpte mig väldigt
mycket med att hitta nya möjligheter och
utmaningar. Jag fick ett jobb inom det
sociala området här i Växjö som jag trivs
med och jag har börjat att bygga upp ett
liv i det svenska samhället. Samtidigt har
jag haft mer tid för att skaffa nya svenska
vänner, uppleva svensk kultur och språk
under min vardag.

Efter min EVS fick jag en stor utmaning:
att ta över efter min handledare. Att bli
verksamhetsledare på ett kulturhus och
att själv vara handledare inom EVS. Jag
fick lära mig och uppleva oerhört mycket
och jag är ständigt tacksam för den
utvecklande utmaningen!

Esther González Ojeda,
EVS-volontär på Funkibator, Växjö

Sára Dorkó,
EVS-volontär i Utställningshallen, Alvesta
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