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Allmän information om organisationen 
"Compagnons Bâtisseurs" (CBF) är en NGO (icke-statlig organisation) grundad i 1957. 
Organisationens syfte från början var att hjälpa människor som hade blivit drabbade av andra 
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världskriget att bygga upp på nytt deras hem som blivit förstörda under konflikten. Från allra 
första början fram tills idag har CBF levt efter solidaritetsprincipen igenom att organisera 
workcamps, samtidigt som vi har främjt fred och bättre förståelse människor emellan över hela 
världen. 
 
Compagnons Bâtisseurs (CBF) består av ett nätverk av en national organisation och 9 
regionala organisationer i Frankrike: 

 

- Rennes, Brest and Lanester i Bretange.  
- Bordeaux i Aquitaine.  
- Clermont-Ferrand et Thiers i Auvergne.  
-  Montpellier i Languedoc Roussillon.  
- Marseille, Var et Vaucluse i Provence.  
- Lyon i Rhône-Alpes.  
- Paris i Ile de France.  
- Saint Denis i Reunion ön (Indianska 
oceanen).  
- Tours i centrum av landet (Centre). 

 
 
 
 
 
 

Under året utför CBF följande 3 aktiviteter: 
 

-  Tekniskt, finansiellt och socialt stöd åt utsatta familjer och människor, ofta utstötta 
från samhället, samt organisationer som sysslar med olika projekt av kollektiva intressen, 
särskilt sådana projekt som handlar om förbättring av bo- och levnadsvillkor. I ramen av 
dessa projekt jobbar vi aktivt  med hus- och lägenhetsägare, hyresvärdar, samt lokala 
föreningar för att tillsammans uppnå våra mål. 

- Professionell integration av utsatta människor i byggindustrin med hjälp av arbete på 
byggställe, praktisk träning och liknande. Syftet är att hjälpa människor med nedsatta sociala 
och sysellsättningsmöjligheter att komma in på arbetsmarknaden. 

- Främja och utveckla volontärtjänster igenom att: 
- Uppmuntra delaktigheten av människor med diverse bakgrund i volontära 

aktiviteter inom CBF nätverk (volontärer som deltar både i långa volontärtjänster 
LTV, medellånga volontärtjänster MTV och korta volontärtjänster STV - 
workcamps, volontärer från Execute Committee, familjer som har deltagit i 
renovationer av deras hus och hem, lokala föreningar, deltagare i yrkesaktiviteter 
med intergrationssyfte ect.) Vårt mål är att stödja mobilitet och delaktighet både 
inom CBF nätverk i Frankrike och utomlands i Alliance nätverk. 
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- Erbjuda möjligheten att delta i workcamps (korta volontärstjänster 2-3 veckor) i 
Frankrike och andra länder. De flesta projekt är inom bo- och byggbraschen och 
sysslar med ekologiska byggnadsverk, miljöer och livskvalitet. Korta 
volontärstjänster (workcamps) handlar mest om uppbyggnad och renovation av 
byggnader såsom sociala centrum, samhällsplatser och kulturella ärvsbyggnader 
(t ex gamla fontäner, tvättstugor, brunnar, stensugnar och liknande). 

- Koordinera långa volontärstjänster (LVT). Varje regional organisation tar emot för 
cirka 2 till 11 volontärer per år. Det handlar om tjejer och killar från Frankrike eller 
andra europeiska länder. De jobbar tillsammans med utsatta familjer och lokala 
föreningar och hjälper renovera familjernas hem.  

Lång- och korttidsvolontärstjänster hos Compagnons Bâtisseurs Frankrike 
Med diverse insatser inom byggindustrin (från renovation till uppbyggnad av nya byggnader) 
ger den volontära sfären en hjälpande hand både till utsatta människor, ofta exkluderade 
från samhället, och till organisationer som driver projekt av kollektivt intresse.  
 
Volontära team vidtar åtgärder tillsammans med utsatta familjer med syftet att höja 
familjernas levnadsvillkor och förbättra deras hem. Volontärer jobbar i en av de regionala 
Compagnons Bâtisseurs organisationer i Frankrike och deltar i det lokala samhällslivet.  

Att bli volontär 
Volontärtjänster erbjuds till tjejer och killar från 18 år av olika nationaliteter och bakgrunder, 
med eller utan kunskap i bygg, renovation och socialt arbete. Vi tar emot volontärer inom 
ramen av två förjande tjänster: 
Europeiska volontärstjänsten (EVS) och franska civiltjänsten (ett alternativ till den 
obligatoriska franska militärtjänst). 
Alla volontärer ska vara medvetna om organisationens syften och vara beredda att engagera 
sig i följande aktiviteter:  

- Jobba tätt med utsatta familjer och organisationer inblandade i diverse projekt av 
kollektivt intresse. 

- Delta i livet i det lokala samhället. 
- Arbeta tätt i team med andra utanför de traditionella samhällsramarna. 
- Genomgå en givande och annorlunda livserfarenhet. 
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Volontsärbete  

Volontärsarbete hos oss innebär att jobba tillsammans med Compagnons Bâtisseurs 
medlemmar (administrativa mentors och tekniska handledare) samt med en social 
sekreterare som tar hand om den utsatta familjens ärende. Volontärer sköter och säkerställer 
tekniska, financiella och mänskliga aspekter av projektet direkt på byggplatsen. Samtidigt 
försöker de att involera familjen att aktivt delta i förbättringsarbetet av deras levnadsvillkor 
igenom att jobba tillsammans på byggplatsen.  

Även om volontärens huvuduppgift består av själva arbetet på byggplatsen, volontären gör 
också en viktig social och mänsklig insats till skillnad från en vanlig professionell 
byggare/snickare. Detta sker igenom att stödja familjens delaktighet i byggprocessen (val av 
typ av uppgifter som familjen kan tänkas göra, val av materialet ect.) och att säkerställa 
nödvändiga tekniska förutsättnigar. 

Dessutom äter volontärer lunch tillsammans med “sina” familjer (om det är möjligt) vilket ger 
volontärerna ett utmärkt tillfälle till att lära känna familjerna och knyta värdefulla band med 
dem. Samtidigt är volontärer fullständigt involverade i Compagnons Bâtisseurs olika 
aktiviteter, framför allt deltagande i nationela och regionala sammanträffar, allmäna träffar 
och volontärssammankomster av aktiva volontärer. På sommaren kan våra volontärer jobba 
som co-leaders på internationella sommar-workcamps som vi anordnar.  
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Att leva som volontär  

Våra volontärer bor och jobbar i en grupp av 3 till 5 människor. Vi disponerar över kollektiva 
boende (lägenheter och hus) i platser som tar emot volontärer: i Bretagne (i Rennes och 
Brest), i Loire dalen (i Tours), i Provence (i Marseille), i Montpellier (i Languedoc), i Bordeaux (i 
Aquitaine) och i Reunion ön (nära Madagaskar). På vissa ställen finns det också franska 
volontärer som utför en del av gruppen, de bor dock inte tillsammans med internationella 
volontärer.  

Som volontär får du varje månad mat- och fickpengar (cirka 4000 kronor per månad). 
Compagnons Bâtisseurs förser boende för sina volontärer. Volontärer behöver dock anpassa 
sig till sin begränsade budget och ett mer alternativt, kollektivt sätt att leva under sin vistelse 
hos oss. Compagnons Bâtisseurs står för alla kostnader vad gäller volontärsutbildningar samt 
lokala och nationella volontärsaktiviteter i ramen av CFB.  

 

Mer information  

 
Nolwenn MESNY  
Chargée de mission 
Volontariat-Bénévolat – Workcamps 
and Volunteering project manager  
 
Association Nationale Compagnons 
Bâtisseurs  
22, rue de la Donelière- 35000 Rennes 
- FRANCE  
 
TEL : +33 (0)2.99.02.60.90 
+33(0)2.99.12.19.60  
Mobile: +33 (0)6.78.54.65.31  
Fax : +33 (0)2.99.02.60.70  
n.mesny@compagnonsbatisseurs.eu  
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