
Temanummer: 
Ung & Volontär! 
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 detta nummer har vi för avsikt 
att speciellt berätta om ungdomars 
engagemang inom den ideella 
sektorn.

Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun. 
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Volontärporträttet: 
Ellika Gobena
När vi möts på Dieselverkstadens kafé, en snöig aprildag över en fika, 
är Ellika Gobena nyligen hemkommen från Etiopien där hon hälsat på 
släkten. Till vardags studerar hon på gymnasiet och ska springa ut i vår. 
Det här är en tjej med stor nyfikenhet på olika kulturer, länder och män-
niskor. Utifrån sitt intresseområde har Ellika hittat ett volontäruppdrag 
som passar henne som handen i handsken. 

- Det är bara jättekul!
Ellika är kontaktperson för två 
unga tjejer som nyligen flyttat till 
Sverige från Afghanistan respek-
tive Eritrea.  
-Vi är ett gäng kompisar som ses, 
peppar varandra och snackar, det 
är bara jättekul!  
Ellika upplever inga större kultu-
rella skillnader. Det som är annor-
lunda i de respektive hemländerna 
är lärorikt att få ta del av. 
 - Man måste hålla sig uppdaterad, 
det är lätt att glömma bort hur det 
är på olika ställen. Man har så 
skilda rättigheter och möjligheter, 

Skolprojekt blev start-
skottet för volontärarbete
 

Ellika kom i kontakt med volon-
tärverksamhet genom ett projekt i 
skolan som handlade om engage-
mang och påverkan. Hon började 
fundera, kanske kunde man göra 
något, ägna sig åt något annat än 
filmer och att ”hänga”?  
Ellika hade turen att känna Nan-
nette Büsgen, volontärkoordinator 
i Nacka, som berättade om möj-
liga volontäruppdrag. Ellika blev 
intresserad av fadderuppdrag, då 
hon känner en hel del personer 
som invandrat till Sverige.

I detta nummer:
- Volontärporträttet: Ellika 
  Gobena
- Nyhetsnotiser
- Tips till ungdomar
- Forskning
- 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.



 
Studenten Ellika  
föredrar:
Limousin  Cykel  
Party  Middag 
Överraskningar Planerat 
Dunder o brak Diskret
Björkris   Ballonger
Spex  Dans 

Integrera volontära insat-
ser i skolarbetet
Ellika har många olika förslag på 
hur man skulle kunna engagera 
andra ungdomar att jobba ideellt. 
Det skulle kunna gå att integrera 
volontära insatser i skolarbetet och 
koppla ihop det med olika ämnen. 
Om man t.ex. läser om krig skulle 
man lätt kunna komma in på väl-
görenhet. 
- Samhället och skolan borde upp-
mana mer, tycker Ellika.  
Det skulle funka bra om det kom 
någon och föreläste om volontär-
arbete på skolorna och riktade in 
sig på individer. 
Det vore också toppen om ungdo-
mar tipsade sina egna kompisar. 
- Om man tycker att det känns 
trist att jobba utan lön kan man ju 
ändå ta upp det som en merit ute i 
arbetslivet, poängterar Ellika.

Utgå från vad ungdomar 
är bra på eller intresse-
rade av
Det måste också bli lättare att få 
hjälp att hitta rätt.  Berätta om 
olika typer av möjliga insatser.  
- Ungdomar vill ju helst göra sånt 
som är roligt, menar Ellika. 
Därför skulle man mer kunna utgå 
från det ungdomar är bra på och 
har ett personligt engagemang för. 
Många har ett foto- eller datorin-
tresse exempelvis som de skulle 
kunna lära ut till andra.  
Ellika funderar vidare.  
- Tänk om en fotbollsklubb skulle 
spela med äldre, eller om man 
bara kunde fika eller baka ihop. 
Koppla volontäruppdragen till 
ungdomars intressen, kombinera 
flera aktiviteter och håll det på 
hemmaplan, är ett av hennes för-
slag.
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Några exempel på  
volontäruppdrag
IT/Webb 
Skapa, uppdatera hemsidor, lära 
ut dator/Internetkunskap, webbre-
daktör.

Foto 
Lära ut hur en systemkamera fun-
kar, bildbehandling.

Friskvård 
Spela Wii hos och med seniorer, 
promenader. 

Glädjespridare 
Spela musik, teater med och för 
äldre, jul/påskpyssla, fika, ordna 
picknick och utflykter.

Integration 
Fadder, guide till en nysvensk 
ungdom.
 

Go green
Delta i naturdag eller trädgårdsar-
bete, fågelskådning eller naturut-
flykter med äldre.

Lyssnare/medmänniska 
Bemanna en jourtelefon, bli en 
mentor.

Brottförebyggande 
Polisvolontär eller nattvandrare.

Matglad 
Baka bröd och kakor, laga mat 
med seniorer.

Läxhjälp 
Hjälpa andra med skolarbetet.

Visionär, eldsjäl 
Var med, bidra och utveckla för-
eningslivets arbete, skapa opinion, 
styrelse arbete.

Ledare 
Coacha ett idrottslag, ungdomar i 
en församling, organisera.

Volontär utomlands 
Kontakta europeisk volontärtjänst 
för ungdomar.

Önskvärt med vidgade 
perspektiv i samhället
För Ellika betyder volontärarbete 
nya vänner, kontakter, nätverk. 
Hon lär sig nya saker och har 
trevligt.  Hon har egentligen inget 
speciellt mål med sitt volontären-
gagemang men tycker att man blir 
mer peppad att göra något på in-
dividnivå där man också får direkt 
feedback på det man gör. 
Ur ett samhällsperspektiv hop-
pas Ellika att volontärverksamhet 
innebär att fler får vidgade per-
spektiv och en djupare inblick i 
hur saker fungerar.  
- Det finns inga negativa konse-
kvenser! Det behöver ju inte vara 
en skyldighet men varför inte göra 
något när man ändå kan?”

I framtiden tänker Ellika fortsätta 
ägna sig åt volontäruppdrag men 
har ännu inga färdiga planer.   
- Det blir det jag är intresserad av 
då. Kanske blir det något utom-
lands. Jag kan ju också mer eller 
mindre omedvetet utföra olika 
handlingar som går ut på att hjälpa 
andra i vardagen

Text: Erika Tanos



Detta har hänt...

På gång...
Fototävling! 
Ta på dig dina volontärögon och 
plåta aktiviteter där frivilliga är i 
farten.  
Skicka in din bästa volontärbild till 
oss och tävla om biobiljetter.

En ny spännande mö-
tesplats!
Nyligen öppnades Idrotts Forum 
Nacka, en plats där skiftande 
intressen kring idrottslivet kan 
mötas.

Platsen är tänkt att utgöra en länk 
mellan olika idrottsföreningar och 
de som ännu inte har varit i kon-
takt med föreningslivet.
Här kan man möta någon för att 
undra, fråga, lösa medlemskap, 
eller boka biljetter. Det går också 
bra att kanske rent av att an-
mäla intresse att hjälpa till någon 
timme.
Idrotts Forum Nacka finns i entrén 
till köpcentret Nacka Forum, in-
gången från Vikdalsvägen.

”Matte på plattan”
Över 300 ungdomar samlades 
6 maj på Sergels Torg för att öva 
matte inför högskoleproven. 

50 civilingenjörer, naturvetare och 
matematiker, ställde upp ideellt 
som ”mattecoacher” och hjälpte 
ungdomarna. 
Dagen anordnades av Mattecen-
trum.  
Mattecentrums verksamhet grun-
das på att genom ett nätverk av 
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volontärer hjälpa elever både med 
matteläxor och att visa hur roligt 
det är att träna hjärnan med hjälp 
av matte. 
 

Just nu finns Mattecentrum i 
Stockholm, Göteborg, Västerås, 
Örebro, Eskilstuna, Lund, Uppsala 
och Luleå. 

Mattecentrum vill starta verksam-
het i Nacka och söker civilingen-
jörer, naturvetare och matemati-
ker som vill bli mattecoacher.

På bilden ska tydligt framgå • 
att det gäller frivilligt arbete. 

Bifoga en kort beskrivning av • 
händelsen. 

Enbart bilder i digitalt format. • 

Bilden ska kunna användas för • 
publicering. 

Tävlingen pågår hela somma-• 
ren tom 31 augusti, vinnaren 
meddelas via e-post.

Skicka in din bild till:  
volontar@nacka.se

 

Lycka till! 

Seniordagen
Den 14e april samlades mer än 
500 seniorer i Dieselverkstaden 
för att träffas, mingla, lyssna på 
Mark Levengood och få infor-
mation från Socialtjänstens äldre 
enhet . Det blev ett bra tillfälle för 
de deltagande frivilligorganisatio-
nerna att kunna presentera olika 
aktiviteter och informera om sin 
verksamhet. 
På plats 
fanns 
bland 
andra 
PRO, 
Röda 
Korset, 
Anhörigföreningen, Väntjäns-
ten, Lions, Polisens volontärer, 
Friskis & Svettis och kyrkoför-
samlingen.



Europeisk 
volontär-
tjänst för 
ungdomar 
Är du intresserad av att lära dig 
nya saker och samtidigt hjälpa 
andra? 

Genom volontärarbete kommer 
du i kontakt med nya människor 
och kulturer och får ovärderliga 
erfarenheter som stärker eller kan 
komma att påverka din framtida 
yrkeskarriär. Välj en volontär-
verksamhet i ett annat land eller 
närmare hemmet. 

Europeisk volontärtjänst (EVS) 
vänder sig till dig som är mellan 
18-30 år. Ett volontärprojekt pågår 
mellan 2 och 12 månader. I vissa 
fall kan du som fyllt 16 år delta. 

Volontärtjänsten är en alternativ 
utbildningserfarenhet som ger dig 
chansen att utveckla din kulturella 
kompetens samtidigt som du gör 
en konkret insats i ett annat land. 
Läs mer på ungdomsstyrelsens 
hemsida.  

Det ideella engage-
manget är större än 
någonsin!
Ersta Sköndals högskola presen-
terade nyligen resultatet av en ny 
befolkningsstudie kring frivilligt 
engagemang där det framgår att: 

48 procent av Sveriges  • 
befolkning, 16-84 år, utför 
frivilliga insatser.  
Det är bland de högsta i värl-
den. 

Tiden man lägger ned har ökat • 
till 4 timmar per vecka,  
vilket motsvarar ca 400 000 
årsarbetskrafter.  
54 procent av de frivilliga 
insatserna görs av män och 43 
procent av kvinnor. 

De mest aktiva är personer • 
mellan 16-18 år och de mellan 
30-44 år. 

Den typ av insatser som fram-• 
förallt ökar är direkta sociala 
insatser t.ex. nattvandring, 
soppkök, engagemang för 
hemlösa och andra som lever i 
utanförskap. 

Frivilliga insatser inom idrot-• 
ten är störst. Var fjärde vuxen 
person gör insatser inom 
idrotts- eller friluftsorganisa-
tionerna. 

86 % av Sveriges vuxna be-• 
folkning är medlem i en ideell 
organisation  
(unikt i världen)

Källa: Ersta Sköndals högskola
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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.

Nr 3/juni 2010Det lilla extra...

I nästa nummer av  
”Volontär i Nacka” 
- Visar vi vinnarbilden och 
intervjuar vinnaren.
 
- Blir det ingen vinnande 
bild satsar vi helhjärtat på 
det ideella arbetets bety-
delse för folkhälsan.

Ny skribent:
Erika Tanos
Mångfacetterad kameleont, foto-
entusiast, ser livet som ett stort 
smörgåsbord. 
Beteendevetare, volontärskribent, 
gillar det oväntade. 
Fascineras av människor.
Naturintresserad, ungersk bak-
grund, kakmonster. 
Vill göra något meningsfullt.


