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K O O P E R A T I V E T  

FJ Ä L L E T



Agenda
• Vad är Fjället? 

• Europeiska volontärer i verksamheten

• Ungdomsutbyten

• Att sända ungdomar som volontärer utomlands

• Nya projekt

Vi tar frågor efter varje slide/avsnitt



Fritidsgården
Kooperativet 
Fjället 



Bakgrund internationella 
volontärer
• 2009, samarbete genom KEKS 

• Började söka egna volontärprojekt efter 2011 

• 2 volontärer per gång, 11 mån projekt 

• Få partners (Frankrike, Portugal)



Hur funkar det?

• Ansökan till Europeiska solidaritetskåren www.mucf.se

• Urval av volontärer https://europa.eu/youth/home_sv

• Praktiskt

• Exempel på aktiviteter; skolbesök, info om volontärskap, studio, musik-videos, art-workshop, 
matlagnings-workshop, läxhjälp på franska etc

• Fördelar, framgångar och utmaningar

http://www.mucf.se/
https://europa.eu/youth/home_sv


”The sky is the limit”  
Long-term Sweden 

2021-2022



• Sofia Gogoladze (Georgien)

• Fernando Conceição (Portugal)

Film from Ski-trip

https://www.instagram.com/reel/CaXo6wpu1a7/?utm_source=ig_web_copy_link


”Speak out”
Sabbionetta, Italien 2017

• Alexi & Djem åkte som ungdomar  

med en grupp från Fjället

• Sverige, Finland, Italien

• Tema anti-mobbning



”Man skall göra 
det här minst en 
gång i livet”



Ungdomsutbyte Teneriffa 
April 2022





Svenska kvällen



”The sky is the limit”  
Short-term Georgia 
2021
• Alexi Högkvist Lundberg, 22 år

• Djem Aydogan, 22 år 



● Arbetar utan lön men med mat-
och fickpengar
● Kollektivt boende 
● Anpassningsbara arbetsdagar
● Socialt umgänge
● Träffar folk från andra nationer 
● Teamwork 
● Ice breaking aktiviteter

Vad innebär en 
volontärtjänst?



● 2 månader i huvudstaden Tbilisi
● Miljöprojekt
○ Återvinning
○ Tips och knep

● Sociala medier
● Ny kultur samt nytt språk 
● Vi dela info om Sverige 
● Vi bestämde och genomförde





Nytt volontärprojekt på gång;

• The sky is the limit” Short-term Georgia 2022

• 6 unga 18-24 år

• Sommaren 2022 (juli-augusti)

• Zugdidi- Anaklia, Georgia (black sea coast)

• Tema; Mänskliga rättigheter. Förvandla en strandad båt till ett bibliotek och en plats för events 
under sommaren, arrangera workshop på tema mänskliga rättigheter för lokalbefolkningen. 



Nya ungdomsutbyten på gång;

- PBA i Italien sept-2021 

- Samarbete med Irland, Malta och Italien 2022-2023 (Sara & Marie)

- Ungdomsutbyte ”E-coding” om robotik och programmering med Georgien, Tyskland,  Sverige, 

Armenien 3-10 juli in Zugdidi , Georgia



Infokväll om EU-
projekt på Fjället
Fredag 20 maj
kl 18:00

Fjällblomman 2, Rannebergen, Gbg
Hållplats Rannebergen centrum



Frågor?



Gruppdiskussion 
10 min
• Hur skulle du / ni kunna jobba med 

internationellt arbete 
(ungdomsutbyte/volontärer) på er 
arbetsplats?

• Vad skulle ni behöva för stöd?

• Tror ni att era besökare skulle vara 
intresserade att delta på 
ungdomsutbyte/åka som volontärer?

• Dela med sig 10 min



sara.lesch@fjallet.org

073-558 96 88

marie@fjallet.org

076-610 43 09

djem@fjallet.org

sofia@fjallet.org

fernando@fjallet.org

HEMSIDA

www.fjallet.org

Växel 031-330 39 36
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