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Organisationsnummer: 802432-9305
Verksamhetsplanen beskriver hur Globala Kronoberg ska arbeta under året
för att förverkliga våra visioner och ständigt vidareutveckla vår verksamhet,
kompetens och individerna i föreningen. Vår värdegrund nedan ska vara en
röd tråd i vår verksamhet.

Värdegrund
Vår värdegrund handlar mycket om vårt förhållningssätt vi har gentemot varandra och vår omgivning. Det är det som gör
skillnad och ger mervärde till vår verksamhet. Värdegrunden har en tydlig koppling till det dagliga arbetet. I
värdegrundsarbete som pågår i föreningen har vi en gemensam nämnare; det är att vi tillsammans ska bedriva vår
verksamhet med hög kvalitet där alla känner sig välkomna. För att det ska fungera måste samtliga ledare, anställda och
styrelse skriva under på följande förhållningssätt:

Respekt
Vi uppträder med sunt förnuft och med respekt för
andra individer.
Vi ingriper när vi ser felaktigheter. Vi accepterar under
inga omständigheter mobbing, trakasserier,
diskriminering, droger eller alkohol. Vi uppvisar generellt
sett en hög grad av integritet och civilkurage.
Vi visar respekt för andras olikheter, kunnande och
intresse.
Utveckling
Vi vill stimulera, motivera och utveckla alla individer. Vi
gör alltid vårt bästa, utifrån vår egen förmåga. Vi är
öppna för nya idéer och förslag och genom det utvecklas
vår verksamhet. Det ska vara roligt och utvecklande att
vara med i Globala Kronoberg
Delaktighet
Vi är alla delaktiga i att skapa en positiv bild av Globala
Kronobergs verksamhet inom och utanför
organisationen. Vi ska alltid se oss själva som
ambassadörer för föreningen. Genom att ”se alla” skapar
vi förutsättningar för en förening som är öppen och
trygg. Vi skapar mötesplatser och aktiviteter där alla
känner sig välkomna.

Så här är värdegrunden framtagen
Värdegrunden i Globala Kronoberg har vuxit fram
dynamiskt under flera år. Den har sammanställts av
styrelsen och presenterats för medlemmar på
föreningens årsmöte. Vid årsmötet finns tillfällen för
medlemmar att diskutera och ställa frågor om
värdegrunden. Detta är också ett viktigt tillfälle för
styrelsen att kommunicera kring värdegrunden med
medlemmarna. Under verksamhetsåret samlar styrelsen
in synpunkter och förslag på förändringar. Dessa tas
sedan upp för beslut vid kommande årsmöte, och vid
beslut av medlemmarna revideras den.
Vid synpunkter, förslag på ändringar eller frågor om vår
värdegrund kontakta styrelseordförande i Projektor.

Så här gör vi för att vår värdegrund skall bli känd
hos alla i föreningen
- Varje ny förtroendevald, anställd, ledare, medlem,
projektdeltagare eller ideellt engagerad får i samband
med inträde/start information om vår värdegrund och
våra policys.
- Värdegrunden ska finnas enkelt tillgänglig att ta del av
på föreningens hemsida.
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Globala Kronoberg
Globala Kronoberg har i januari 2021 avslutat ett treårigt strategiskt EVS projekt “Network Kronoberg”.
Projektet skulle ha tagit slut i Augusti 2020 men blev förlängt på grund av COVID -19. Vi har ansökt om ett nytt
3 årigt projekt där vi vill bli ett Europa Direkt kontor.

Under 2021 kommer Globala Kronoberg att fortsätta med:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ordna aktiviteter för unga
Kontakta kommuner för att skapa samarbeten
Informera om Erasmus+ och Europeiska Solidariteten Kåren till unga, ungdomsledare och
övriga personer som står i nära kontakt med unga
Arbeta med att skapa en plattform där alla deltagare inom Globalas internationella projekt kan
mötas för att utbyta erfarenheter, få information och kopplas samman till nya projekt.
Ta emot volontärer och koordinera dem i 5 olika verksamheter. Uppskattat antal Globala
kommer att koordinera är 10 stycken volontärer under 2021.
Skicka iväg volontärer i europeiska volontärprojekt. Under 2021 planerar Globala att skicka 2
volontärer.
Genomföra ett internationellt ungdomsutbyte i Kronoberg
Genomföra en ungdomsledarkurs i Kronoberg.
Starta upp ett Europa Direkt kontor och genomföra aktiviteter inom detta

Sommarferie
Växjölöftet sommar är Växjö kommuns initiativ för att hjälpa ungdomar att hitta feriearbete. Liksom
tidigare år kommer Globala Kronoberg att vara en del av Nätverket SIPs arbete för Växjölöftet sommar.
Ungdomarna kommer från grupperna nyanlända och unga med funktionsnedsättning. I år planerar vi att
låta ungdomarna arbeta med praktisk arbete, hantverk och odling i och kring Mästeriet.

Strategier
Vision för Asylsökande projekt Globala Kronobergs grundidé är ett projekt som skulle omfatta tre kommuner. Uppvidinge, Alvesta och
Lessebo. Projektet ska bygga på att ta emot volontärer till kommunala verksamheter som arbetar med
integration. En volontär till varje kommun. I projektet skulle det också finnas en mobil handledare, som
understödjer på alla tre orter med handledning av volontärerna. Detta för att en identifierad utmaning
med att ta emot volontärer, är att ha tillräckligt med handledare på plats i sin verksamhet.
Syftet med projektet är att: Få volontärer till kommunala verksamheter för att stärka
integrationsarbetet, att volontärerna bidrar med internationella perspektiv, att genom volontärerna
stärka samverkan och kunskapsutbyte mellan integrationsverksamheter i länet.
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Projektet är en metodutveckling, med målsättning att på sikt ansluta fler kommuner till satsningen.
Volontärer ska vara ett stöd i arbetet med att tydliggöra sociala koder i olika länder, och stödja nya
svenskar i att lära sig svensk kultur. Volontärerna själva är också nya i Sverige, vilket kan leda till spännande
samtal och insikter för alla berörda. Sociala koder skulle kunna vara tema för volontärernas arbete.
Exempelvis skulle volontärerna tillsammans med nyanlända kunna skapa korta filmer eller
mediaproduktioner om sociala koder och kulturskillnader. Dessa produktioner skulle sedan kunna finnas
kvar och användas i många sammanhang och verksamhet, och exempelvis sändas i Öppna kanalen.

Digital aktivitets strategi
Vi kommer att fortsätta utveckla våra aktiviteter på digitala plattformar och om pandemin fortsätter
långt in på 2021 kommer vi att ställa om våra planerade ungdomsläger till digitala. Vi ser en möjlighet att
utveckla nya metoder och ideer för att nå ut till unga och vår målgrupp för att informera om de
möjligheter som vi erbjuder. Vi startade upp ett lyckat samarbete med Östersunds kommun och
Sundsvalls kommun där vi erbjuder digitala möten med unga från norr till söder där vi diskuterar olika
ämnen vilket vi kommer att fortsätta att jobba med under 2021 och utveckla. Det digitala öppnar upp
för nya möjligheter och samarbeten och vi vill utveckla dessa och skapa ännu fler samarbeten runt om i
Sverige och Europa genom digitala plattformar.

Europa Direkt kontor
Vi ansökte om att bli ett Europa Direkt kontor under 202 och hoppas på att vi kan stara upp ett Europa
Direkt kontor under Maj 2021. Detta är ett treårigt projekt med möjlighet till förlängning. Här kommer
vi att informera om Europafrågor och skapa aktiviteter kopplade till EU´s prioriteringar.

Svenska volontärer
I den nya programperioden för Solidaritetskåren så har möjligheten för att ta emot svenska volontärer
öppnats. Under 2020 tog vi emot vår första svenska volontär och skapade ett gott samarbete med Iter i
Göteborg. Vi har även fått förfrågningar från Sundbybergs folkhögskola att ta emot svenska volontärer
och detta är något som Globala Kronoberg vill utveckla.

Medlems strategi
Globala Kronoberg har som mål att rekrytera 100 nya medlemmar under året. För att nå detta mål vill
vi nå ut till fler och berätta om Projektor. Vi vill vara en aktiv och attraktiv förening att vara medlem i.
Vi kommer att berätta om Globala Kronoberg vid aktiviteter, besök och informationstillfällen. Vi deltar
välkomstmässan på LNU och vill nå ut till fler studenter för att bli medlem hos oss. Vi kommer att
använda sociala kanaler så som facebook, instagram och vår hemsida för att informera om möjligheten
att bli medlem. Vi uppmuntrar våra redan engagerade medlemmar till att sprida möjligheten att bli
medlem till vänner och bekanta.
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Mål och Planering
Vårt Strategiska projektet " Network Kronoberg" blev förlängt och avslutades i januari 2021 och vi
kommer vi att fortsätta att kontakta kommuner och samarbetspartners för att utveckla Globala
Kronoberg att verka i hela regionen. Vi kommer att söka bidrag och fonder för att kunna fortsätta vårt
informationsarbete så att fler ungdomar kan få möjligheten att åka som volontär. Vi kommer fortsätta
skapa aktiviteter och informationstillfällen för att informera om Globala Kronoberg arbete och
synliggöra vad vi erbjuder som organisation.
Vi vill skapa tillfällen för aktiviteter kopplat till ungdomsfrågor, volontärarbete och EU- frågor där vi kan
engagera och inspirera unga att åka som volontärer och även inspirera organisationer och kommuner att
ta emot europeiska volontärer.
Tidigare år har vi arrangerat både ungdomsutbyten och fortbildningskurser vid två olika tillfällen. Vardera
utbyten/kurser pågår under 10 dagar med ca 30 ungdomar/ungdomsledare från 5 olika länder. Det har
under åren varit ett lyckat projekt och vi vill fortsätta med detta. Vi har fått projekt godkända av MUCF
och kommer att hålla ett ungdomsutbyte och en fortbildningskurs under 2021.

Vision för finansiering och ekonomisk utveckling
Vi vill skapa ekonomisk utveckling genom att:
»
Arbeta för ökad förståelse för hur både Projektor och SIPs ekonomi är uppbyggd och fungerar.
» Jobba på fler finansieringslösningar än projektfinansiering. Dessa lösningar kan vara i form av
paketering och försäljning av vår kompetens, affärsverksamhet, sponsring och nya samarbeten.
»
Inom SIP hjälpa varandra att ansöka om ekonomiska medel.
»
Låta vår personal arbeta gränsöverskridande i SIPs alla verksamheter och utnyttja våra
ekonomiska resurser på ett hållbart sätt.
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Målbild
Under verksamhetsåret 2017 beslutade Projektors styrelse (nu Globala Kronoberg) att införa en femårig
målbild som föreningen ska sträva efter att uppnå. Målbilden ska under de kommande fem åren
implementeras i föreningens verksamhet fram till 2022.

”Projektor är en förening som arbetar med ungdomsfrågor och integration
i Kronoberg. Projektor driver flera egna verksamheter och har ett antal
dotterföreningar. Projektor är den naturliga ingången och plattformen i
Nätverket SIP, för ungas engagemang. De permanenta verksamheterna är
ett internationellt rådgivningscenter, en drömverkstad, fritidsaktiviteter
och utbildningar. Projektor skapar möjligheter till praktik, jobb, icke
formellt lärande och volontärarbete. Coacher, mentorer och rådgivning
erbjuds till unga inom samhällsförändrande och nyskapande idéer.
Projektor väcker och tar tillvara på engagemang.”
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Budget 2021
Intäkter
PROJEKTMEDEL OCH VERKSAMHETSBIDRAG
Globala Kronoberg

262 827 kr

Sommarjobbare Växjö Kommun

10 000 kr

Ungdomsutbyte

140 000 kr

Internationell kurs

230 000 kr

Intäkter MUCF, Volontärer

652 800 kr

GLOBALA KRONOBERG FÖRENING
Föreningsmedel

27 646 kr

Summa intäkter

1 323 273 kr

Kostnader
PROJEKT MED FÖRUTBESTÄMD/EGEN BUDGET
Globala Kronoberg

262 827 kr

Sommarjobbare Växjö Kommun

10 000 kr

Ungdomsutbyte

140 000 kr

Internationell kurs

230 000 kr

Intäkter MUCF, Volontärer

652 800 kr

PROJEKTOR FÖRENING
Aktiviteter, bankkostnader, revision

Summa kostnader

27 646 kr

1 323 273 kr

ANSÖKTA MEDEL
Budget Europa Direkt 2021

352.000 kr

Beslut kommer under året.
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