
Kulturhusen 
Elsas & Skylten, 
Studiefrämjandet 
Östergötland

Kulturhusen Elsas & Skylten är 
ett kulturprojekt. Vår uppgift 
är att uppmuntra/inspirera 
ungdomar i åldern 15-25 att 
göra all form av scenkonst, film 
och konst och våra volontärer 
är inkluderade i genomförandet 
av detta. 

Våra volontärer arbetar tillsammans 
med personalen i alla våra 
aktiviteter. Vi har två hus med tre 
scener, två konstväggar, en bio, ett 
screentrycksrum och replokaler för 
dans, teater, band, musiker, DJ:s och en 
inspelningsstudio. I husen finns också 
ett kafé. Volontärerna uppmuntras 
också att göra egna projekt inom 
scenkonst, film och konst.

Framförallt berikar våra volontärer 
verksamheten genom att våra 
besökare får möta andra kulturer 
och delta i de projekt som 
volontärerna gör. Personalen, 
samarbetspartners och delar av 
kommunen får nya synvinklar 
på aktiviteterna som bedrivs i 
husen och vi får alla ta del av nya 
kunskaper och förmågor från våra 
volontärer. 

Navigatorcentrum, 
Östersunds Kommun

Power NAP-Mobility handlar om 
att skapa nya möjligheter för 
unga som varken studerar eller 
arbetar. EVS-projektet bidrar till 
att ge dessa unga möjlighet till en 
social fritid och att inspirera och 
informera unga om möjligheter 
i Europa.

Våra två volontärer arbetar med 
att göra ungdomar 16-25 år i 
Östersund delaktiga. De skapar 
sociala fritidsaktiviteter utifrån ungas 
intressen och stöttar unga att delta. De 
skapar material och aktiviteter för att 
inspirera till mobilitet och de arbetar 
självständigt med egna projekt utifrån 
deras egna intressen. 

Volontärerna har stort utrymme 
att bidra med sin kunskap, 
intresse och idéer. Det ger oss 
perspektiv, hjälper oss att utveckla 
verksamheten och bidrar till att 
vi hela tiden får in ny energi i 
arbetsgruppen. Volontärerna blir 
förebilder och inspirerar bara 
genom att möta våra unga varje 
dag.

Frivilligcentralen 
Samverket, Åmåls 
Kommun

EVS projekt på Samverket handlar 
om socialt arbete. Samverket har 
tre EVS-volontärer som hjälper till 
i verksamheten med till exempel 
de äldre på äldreboende, barn, 
ungdomar, samt flyktingar. 
Mycket fokus ligger på integration 
och kulturell mångfald.

Volontärerna arbetar med aktiviteter 
på äldreboende (musikcafé, bingocafé, 
olika integrationsprojekt), barn och en 
stor del av verksamheten fokuserar på 
integration.  Samtidigt utvecklar de sina 
egna projekt.

Samverket har tagit emot volontärer 
sedan 2007 och ser ett  positivt 
värde i att ha dem.  Samverket 
får nya idéer och tankar och har 
verkligen utvecklats mycket under 
åren tack vare internationella 
ungdomar som har kommit till Åmål 
och genomfört sitt EVS-projekt. 

Europa Direkt 
Fyrbodal, Åmåls 
Kommun

Åmåls kommun är 
värdorganisation för 
informationskontoret Europa 
Direkt Fyrbodal med syfte att 
informera medborgare om EU, 
dess institutioner, program samt 
anordna aktiviteter med EU-
anknytning. Volontären är aktiv 
på informationskontoret som är 
baserat i Åmål. 

Projektet består i att bland annat 
informera på skolor om vilka möjligheter 
EU har för unga inom studier, praktik, 
volontärtjänst och arbete utomlands. 
Men också att assistera personalen i 
att arrangera ungdomsutbyten, vara 
med och representera kontoret på olika 
jobbmässor etc. Volontären får under 
sin tid, om intresse finns, skapa egna 
projekt/aktiviteter som är EU-relaterade.

För Åmåls kommun som är 
en kommun med ett tydligt 
internationellt fokus betyder det 
mycket att få möjlighet att ta 
emot volontärer, som med sitt 
engagemang och intresse bidrar 
med kunskap och skapar ett 
nytänkande inom organisationen. 
Volontärerna gör arbetsplatsen 
interkulturell och levande.

Sundsvalls kommun Projekten syftar till att öka 
förståelse för olika kulturer 
och sociala mönster genom 
sitt grundläggande tema: 
integration av ungdomar i 
olika former av utanförskap. 
Volontärer arbetar i projekt 
som vi utformar tillsammans 
på olika mötesplatser för unga 
i Sundsvalls kommun så som 
fritidsgårdar, musikhus eller 
mötesplatser för äldre ungdomar. 

De allra flesta volontärer arbetar 
självständigt med egna projekt, till 
exempel: arrangera musiktävlingar 
och konstutställningar, skapa 
bibliotekshyllor, tidningar, magasin, 
film- och demokratiprojekt. Egna projekt 
kan också ha som syfte att uppmuntra 
ungdomar till föreningsbildande eller 
att skapa utrymme för internationella 
möten. 

EVS-projektet har ökat vår kunskap 
om arbete med unga och hur vårt 
arbete kan utföras på andra sätt än 
det som vi anser är det traditionella 
och väl inarbetade arbetssättet. Vi 
uppmuntras till att tänka bredare, 
tänka annorlunda och tänka 
europeiskt! Volontärerna hjälper 
andra unga at bli mer motiverade 
och att bemöta varandra bättre.

Projektor Ideell 
Förening/Globala 
Kronoberg

EVS-projektet handlar om att 
inspirera ungdomar i Kronoberg 
till att delta i internationella 
projekt, lära känna andra kulturer 
och träffa andra ungdomar. 

Volontärerna jobbar med att 
planera, ordna och dokumentera 
ungdomsaktiviteter samt hitta sätt 
och metoder för att inspirera andra 
ungdomar att delta i internationella 
utbyten. Till exempel ordnar de 
kulturella kvällar där volontärerna 
möter ungdomar och berättar om sin 
erfarenhet som volontärer i Sverige 
och presenterar sina länder och 
kulturer.

Det bästa med att ta emot 
volontärer är att få lära känna olika 
kulturer samt att få nya perspektiv 
och idéer på vår verksamhet.

EVS SOM INTEGRATIONSMOTOR
BEST PRACTICE SAMLING

ORGANISATION EVS-PROJEKT VOLONTÄRENS 
ARBETSUPPGIFTER

DÄRFÖR TAR VI EMOT 
VOLONTÄRER


