
Välkommen  
igen! 
Volontärbladet görs med hjälp av 
volontärer och innehållet präglas 
av det som berör oss och känns 
angeläget, intressant eller roligt att 
ta upp. 
Målet med detta blad är att sprida 
kunskap om och synliggöra det 
ideella engagemanget i vår  
kommun. 
Vi vänder även blicken utåt för att 
plocka upp goda exempel, som 
kan komma från andra kommuner, 
regioner eller andra länder. Allt för 
att inspirera oss. 
I varje nummer har vi för avsikt 
att intervjua en eller flera perso-
ner som är engagerade inom den 
ideella sektorn.

Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun. 
Nr 2/Oktober 2009

Volontärporträttet: 
Charles Wong
För bara några månader sedan flyttade Charles Wong hela vägen från 
Toronto i Canada där han växte upp, till lilla Björknäs.  
Väl på plats med flickvännen Cecilia kändes det naturligt att engagera sig 
som volontär. Ideellt arbete är för Charles ett sätt att komma nära, och 
att lära känna, den svenska kulturen. Han väljer också att engagera sig 
för att hjälpa andra.

Med kameran i högsta hugg 
Efter att ha läst en broschyr om att 
det finns möjlighet att engagera 
sig ideellt i Nacka hörde Charles 
av sig för att fråga om han kunde 
hjälpa till. Charles är fotograf och 
ville arbeta kreativt.  
Nu fotograferar han volontärer 
som intervjuas av frivilliga skri-
benter. 

Engagerad redan som tonåring
Volontärarbete har varit en del av 
Charles liv sedan han gick i high 
school. Den här typen av uppgifter 
ingick då i hans skolschema och 
de betygsattes. 

När skolan slutade på eftermidda-
garna besökte han äldre människor 
och hjälpte dem med vardagliga 
sysslor. Förutom att han och hans 
vänner fick både praktiska och so-
ciala kunskaper genom sitt volon-
tärarbete, ser han också att det var 
ett bra sätt för pensionärer att möta 
och lära känna stadens ungdomar.  

– ”För min del föddes en tanke: 
detta är något jag kan fortsätta 
att göra när jag är äldre”, säger 
Charles. 

I detta nummer:
- Volontärporträttet:  
  Charles Wong
- Nyhetsnotiser
- På gång
- Lästips 
- Det lilla extra 

Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en  
eller flera volontärer?
Gå till www.volontar.nacka.se och 
registrera dig kostnadsfritt. 
Vår matchningsfunktion gör det 
enkelt för volontär och  
uppdragsgivare att hitta varandra.
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Stöd till hemlösa
Under mer än sju år arbetade 
Charles heltid med hemlösa män. 
En del av dem hade alkoholpro-
blem, andra mentala problem. 
Syftet med verksamheten var att 
ge hjälp till självhjälp.

I Canada är ideellt arbete en 
gräsrotsrörelse som i hög grad 
uppmuntras av regeringen. De ser 
behovet och nyttan med insat-
serna. Det finns en rad frivilliga 
organisationer, en del som ger be-
hövande mat (däribland till hem-
lösa, rullstolsburna och studenter). 
Inom ramen för den typen av verk-
samhet samlas det in statistik som 
sedan förs vidare till regeringen. 
Charles ser detta som ett viktigt 
sätt att visa behov i samhället, be-
hov som staten underprioriterar. 

“I can – why not?” 
Charles har under en lång tid varit 
blodgivare. Det började när Röda 
korsets blodbussar besökte hans 
skola. Han tänkte på människor 
med akut behov av hjälp, på vad 
ett bidrag kan betyda och ställde 
sig frågan: ”I can – why not?”  
(Jag kan – varför inte?)
Blodgivning är inte en insats som 
alla kan göra men det finns ju 
alltid en möjlighet att välja något 
annat, menar han. 
Själv ser Charles blodgivning som 
en meningsfull volontär insats 
som hjälper andra, ibland på ett 
livsavgörande sätt: - Vad skulle 
sjukhusen göra om de inte fick 
blod?”, undrar han allvarligt. 

Inspirera och ha roligt!  
Människor i hans närhet har in-
spirerats av hans handling, några 
har övervunnit sin rädsla för nålar 
och börjat lämna blod de också.  
För Charles är just detta viktigt: 
att inspirera andra att agera. Det 
är något han strävar efter att göra 
eftersom det får honom att må bra. 
En av de främsta fördelarna med 
frivilliga insatser är, säger Charles; 
”It makes you reflect on your role 
in life – what you do for the com-
munity” (”Det får dig att reflektera 
över din roll i livet och kring vad 
du gör för samhället”). 

Charles har många idéer kring 
vilka frivilliga uppdrag han vill 
göra i framtiden: lära någon att 
cykla eller varför inte träna ett 
lag i fotboll. Han söker uppdrag 
som är utvecklande, uppdrag som 
uppmuntrar andra att prova på och 
utvecklas. Han vill gärna fortsätta 
att ge blod säger han, efter att han 
med viss stolthet visat armen med 
de många nålsticken.  

Charles upplever att människor 
idag är så upptagna med sitt att 
de inte ser varandra. Frivilliga 
insatser blir då ett sätt att närma 
sig varandra. Han uppmuntrar 
gärna andra att engagera sig och 
tipsar om att man kan välja en 
insats, gärna i sin närmiljö, som 
man tycker verkar spännande. Nu 
undrar han såklart:  
Hur vill Du engagera dig? 

Text: Hanna Bjärenstam

Några länkar där du kan läsa 
mer om det Charles berättade 
om:
www.bliblodgivare.nu 
www.fralsningsarmen.se

Organisationer verksamma i  
Canada:
www.mowaa.org (Meals on wheels) 
www.unitedway.ca
www.dixonhall.org
www.dailybread.ca

 
Charles föredrar:
Campa  Cykla  
Landsbygd  Storstad 
Kladdkaka   Semla 
Skräckfilm  Komedi
Skogen   Havet
Lägenhet  Hus 

Kuriosa: 
Charles mötte sin flickvän under en klättring i Canada •	
Han tycker att det är underligt att en del inte erbjuder äldre och gravida sin plats på bussen i Sverige •	
Dagtid läser han svenska på SFI, favoritordet är ”mysig” •	
Charles skulle vilja utbilda sig till snickare eller rörmokare •	
Uppskattningsvis har Charles lämnat blod 150 gånger sedan han fyllde 17 år•	

Cecilia och Charles på vandring i 
den svenska naturen.
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Studiebesök från Adalar  
I juni månad besökte representanter från vänorten Adalar i Turkiet vår 
kommun . Syftet med besöket var att få inspiration och knyta flera kon-
takter inför framtida samarbeten.  

Adalar står i startgropen för att bygga upp sin volontärverksamhet så 
det passade bra för Volontär i Nacka att berätta om volontärverksamhe-
ten samt hur Nacka samarbetar med olika organisationer för att ta vara 
på medborgarnas engagemang.  Våra gäster, däribland Adalars nyvalda 
borgmästare, besökte även Seniorcenter Sjötäppan där de fick se och 

Detta har hänt...

På gång...
Små enkla handtag! 
Även i år, lördagen 12 december, 
anordnas en heldag i Älta där 
volontärer utför praktiska insatser 
för äldre. 
Uppdragen varierar från att sätta 
upp gardiner, ta fram julpynt, in-
stallera en skrivare, bjuda in till en 
hemlagad lunch eller fika tillsam-
mans, utföra ett ärende och hjälp 
med andra små praktiska bekym-
mer . 
Inspirationen kommer från bland 
annat England och Holland, 
MADD, make a difference day. 

Är du senior och bor du i Älta? 
Vill du ha hjälp med ett litet hand-
tag och ta emot en volontär?  
Kontakta i så fall Allianskyrkan i 
Älta så får du mer information av 
pastorn Esgrim Rommel.  
Tel. 08-773 45 14

Från vänster:
Christina Ekeberg, Röda Korset 
Nannette Büsgen, Volontär i Nacka 
Eva Romar Heimdahl, Saltsjöbadens försam-
ling 
Carina Filipovic, Seniorcenter Sjötäppan 

Nattknappen – en led-
sagare i luren som ökar 
tryggheten
Nattknappen ger möjligheten att 
kunna vandra hemåt i Stockholms-
natten med en ”kompis” i luren 
och därmed känna sig trygg, 

Den som ringer till Nattknappen 
får prata med en volontär som 
sitter på Norrmalms polisstation i 
nära anslutning till poliser i tjänst. 
Nattknappen bemannas av drygt 
40 polisvolontärer som har gått 
utbildning i Nattknappen. 

Telefonnumret till Nattknappen är: 
08-55 44 66 66

Farväl  
50-öring
Nästa år, sep-
tember 2010,  
kommer 
50-öringen att 
försvinna.  
Det kan vara en utmaning att sam-
la in alla 50-öringar och skänka 
dem till en frivilligorganisation.  
Det lär finnas mynt till ett värde av 
188 miljoner kronor i omlopp.  
Stadsmissionen har 7 butiker i 
Stockholm där man kan lämna 
pengarna.   
Röda Korset har insamlingsbössor 
i flera butiker i Nacka.  
Observera att man gärna tar emot 
större valörer i dessa insamlings-
bössor. 

Internationella frivillig-
dagen
Den 5 december infaller Interna-
tionella frivilligdagen. 
Internationella frivilligdagen 
instiftades av FN:s generalförsam-
ling 1985. Sedan dess har reger-
ingar, FN-systemet och organisa-
tioner förenats med frivilliga runt 
hela jorden för att fira Internatio-
nella frivilligdagen varje år.  
Syftet är att lyfta fram och hylla 
allt det ideella arbete som män-
niskor gör lokalt, nationellt och 
internationellt för att uppnå FN:s 
millenniemål.

Läs mer om Internationella frivil-
ligdagen och frågor som rör inter-
nationellt frivilligarbete på FN:s 
volontärweb:  
www.worldvolunteerweb.com

3

höra om det ideella arbetet som 
utförs i samarbete med flera frivil-
ligorganisationer.  



Frivillig, ideell eller  
volontär?
Kärt barn har många namn. Vi 
använder ordet volontär. Att vara 
volontär innebär att man frivilligt 
engagerar sig utan att få betalt.  

Volontär: 
”av franska volontaire, av latinska 
voluntãrius, frivillig”   
– Etymologisk ordbok

Frivillig:
”om handling o.d. som 
göres av fri vilja, utan 
tvång, självmant” 
 – Svenska Akade-
miens ordbok

Volontär:
”frivillig; praktikant”   
- Svenska akademiens 
ordlista

Volontär:
(av franska volontaire 
’frivillig’, av likabetydande latin 
volunta´rius, av volu´ntas ’(fri) 
vilja’), person som för utbildning 
eller ideella ändamål arbetar mot 
låg eller ingen lön, tidigare bl.a. 
vanlig benämning på journalist-
praktikanter. Före 1952 kallades 
också värnpliktiga som skrev kon-
trakt om vidareutbildning till befäl 
för volontärer.
- Nationalencyklopedin
 

Volontär,  historisk betydelse:
”Volontär var i många europeiska 
länder benämning på en ung man 
som frivilligt inträdde i krigstjänst, 
framförallt med förhoppning om 
att vinna befordran till befäl”
- Wikipedia 

I redaktionen:
Nannette Büsgen 
Ansvarig utgivare 

Hanna Bjärenstam  
Volontärskribent och foto
 

Charles Wong 
Volontärfotograf
 

Peter Rohdin 
Layout och produktion

Kontaktuppgifter
Volontär i Nacka   
e-post: volontar@nacka.se
tlf: 08-718 87 73  
www.volontar.nacka.se  

Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap och svarar på dina frågor.

Nr 2/oktober 2009Det lilla extra...
Lästips!

Klassiska mästerverk 
ur världslitteraturen – 
en bok för Världens 
Barn 
Radiohjälpens insamling för Värl-
dens Barn stöds av många. I flera 
år har Sveriges bästa författare 
bidragit till Noveller för Världens 

Barn med nyskrivna 
läsupplevelser.  
I år får du en helt ny 
bok, denna gång med 
ett drygt trettiotal 
odödliga berättelser 
ur världslitteraturen – 
från fem kontinenter!  
 
Pris: 145 kronor.  
Intäkterna av boken 
kommer att kunna för-

ändra och förbättra barns livsvill-
kor runt om i vår omvärld.

I nästa nummer av  
Volontär i Nacka... 
... är temat ”Ung & Vo-
lontär”
Du kommer bland annat  
kunna läsa en intervju 
med Ellika, 18.
Sen blir det förstås en 
massa annat spännan-
de...

Intressant för din  
organisation?
Forum för frivilligt socialt arbete är 
en intresseorganisation för socialt 
inriktade frivilligorganisationer. 

Syftet är att förbättra förutsätt-
ningarna för det frivilliga sociala 
arbetet genom: opinionsbildning, 
kunskapsutbyte, verksamhetsstöd. 
Forum ger ut ett nyhetsbrev .  
nyhetsbrevet innehåller samlad 
information, pressklipp mm från 
hela landet 

Läs mer och anmäl dig till nyhets-
brevet på  
www.socialforum.se

Illustration: Kurt Palmheden


