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Temanummer:
Data för äldre
Volontärbladet görs med hjälp av
volontärer och handlar om det som
berör oss och känns angeläget,
intressant eller roligt att ta upp.
Målet 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.
I detta nummer skriver vi om
Ivar och om datorn som verktyg
för att sammanföra människor.
Och om Dataträffar som besöks
av många glada och engagerade
seniorer och där äldre lär äldre.
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.

I detta nummer
• Ivar Jönebring, ordförande i SeniorNet
Nacka

• Det som har varit och
det som är på gång
• Tips & Råd för volontärer

Volontärporträttet:
Ivar Jönebring, ordförande i
SeniorNet Nacka.
Äldre utbildar äldre i
IT-kunskap. Och har
det trevligt under
tiden
Ivar Jönebring är född 29 och tycks
ha energi som en 29 åring. Han är
ordförande i SeniorNet Nacka, en
snabbt växande ideell rörelse som
fyller flera viktiga funktioner.
Äldre utbildar äldre i IT-kunskap
och samtidigt finns möjlighet till att
umgås under trevliga former som
fikastunder, julluncher och resor.
Ivar organiserar träffarna, knyter
nya kontakter och håller ibland i
kurser själv.

Kurs- och handledare med goda
IT-kunskaper rekryteras från medlemmar och via annons i Volontär
i Nacka. Alla ställer upp på ideell
basis.

Öppnar ny värld

Varje termin bjuds det in olika aktörer som banker, dataföretag m.m.
som kan berätta om hur man sköter
olika ärenden på nätet, säkerhetsrisker och hur man kan hantera dessa.
- Det gäller att presentera de positiva aspekterna då datorn är både på
gott och ont, säger Ivar.
Kursdeltagarna får också lära sig
hur man bokar biljetter och resor,
deklarerar, betalar räkningar, gör
prisjämförelser och andra nyttiga

ting med datorns hjälp.
Många har också upptäckt sociala användningsområden som att
kunna hålla kontakten med släktingar. - En dam med en son boende i Afrika började kommunicera
med honom genom webbkamera .
Hon trodde inte att det kunde vara
möjligt, berättar Ivar.
Många kursdeltagare säger att
datorn har öppnat en helt ny värld
för dem.

antalet medlemmar.
Enligt Ivar kan så många som
20% av svenska folket ha otillräckliga datorkunskaper, vilket skapar
utanförskap och praktiska problem
i vardagen. Kommunen har börjat
inse vikten av SeniorNets verksamhet och har bidragit med stöd i
olika former och positiv respons.
- Vi ser att vi är en tillgång för varandra - kommunen, biblioteket och
olika föreningar, konstaterar Ivar.

SeniorNet Nacka har en hemsida där du kan läsa mer:
www.seniornetnacka.se

Ivars Nacka – fem tips

Vi bad Ivar tipsa om sina favoritplatser och aktiviteter i Nacka:
1. Nyckelviken hela året men
speciellt midsommar och julmarknaden
2. Hembygdsföreningens stuga
- Strålsjöstugan och forntidslägret där barngrupper kan få
prova på forntida tekniker
3. Stadsvandring i Sickla (anordnas bl.a. under Kulturnatten). Historien om Sickla under
mer än 100 år från industri till
galleria
4. Besök på Hellasgården
5. Besök på Erstaviks herrgård

Seniorsurfdagen
13 oktober
Fikasugna seniorer på SeniorNet

Rusning direkt!

Engagemanget för SeniorNet
började när Ivar ville lära sig mer
om IT- och datorer och tog kontakt
med huvudorganisationen SeniorNet Sweden.
Senare hörde Ivar att biblioteket
i Nacka Forum hade en datorsal
och att det fanns möjlighet för
SeniorNet att arrangera sina träffar där. Biblioteket satte upp lite
information och förväntningen var
att 10-15 personer skulle dyka upp.
Intresset blev dock så stort att alla
knappt fick plats!
I september 2010 bildades
SeniorNet Nacka genom att de första medlemmarna bildade en klubb
och anslöt sig till huvudorganisationen. På tre månader femdubblades
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Intresse för människor och
omväxlande liv

Ivar hyser ett stort intresse för
människor, natur och kultur. Fritiden ägnas åt golf, cykling och resor,
gärna till fjällen där han åker skidor
och vandrar.
Genom åren har han varit aktiv i
många föreningar som exempelvis
Röda Korset och som ordförande
i Nackas hembygdsförening samt
Civilförsvarsföreningen.
Han är utbildad ingenjör och har
arbetat inom bilindustrin och resebranschen.
Under studietiden körde Ivar
turistbuss vilket ledde till många
trevliga upplevelser i de flesta
europeiska länderna.

Den 13 oktober anordnas en
dag för äldre på biblioteket i
Nacka Forum, där deltar även
Seniornet mellan klockan
10.00 - 15.00
Det blir öppet hus, aktiviteter,
möten med olika aktörer och
nyttiga presentationer.

Välkomna!

Nu finns vi på Facebook!

Detta har hänt...
Ett av de mest välbesökta var det
extrainsatta seminariet
med norska Röda
Korset, där Anne
Meklenborg berättaKulturminister Lena Adelsohn Liljeroth öppnade Frivilligårets utställ- de om frivilligarbetet efter attentaten
ning som ägde rum i Europahuset,
Stockholm 10–12 augusti. På utställ- vid Utöya.
På utställningen
ningen deltog 1000 gäster, och ett
60-tal frivillig- och ideella organisa- fanns också möjtioner från hela landet presenterade ligheten att smaka
sin verksamhet för allmänheten. På ”frivilligbakelsen”,
uppleva mångfalden
plats fanns även Volontär i Nacka
inom det ideella
med några volontärer.
Under de två dagarna arrangerades arbetet och lära sig
mer om hur engaflera seminarier och föreläsningar.
gemang kan göra
verklig skillnad.

1000 sätt att göra
skillnad – utställningen
som kom till Sverige

På gång...

Peppar, peppar... en dag
om säkerhet för
seniorer

För andra året i rad anordnas denna
kampanjdag om säkerhet för seniorer, den här gången i Biblioteket i
Nacka Forum. I år samarbetar kommunen med SeniorNet Nacka.
Barbro
Westerholm,
läkare, riksdagsledamot,
debattör och
aktiv pensionär föreläser
om vikten av
fysisk aktivitet,
ett måste för ett hälsosamt åldrande.
Missa inte Therese Björkstrander
när hon visar bilder och berättar om Äldrekontakt. SeniorNet
informerar om sin verksamhet och
SE-banken ser till att besökarna får
tips & råd om IT-säkerhet på nätet.
Flera goda tips & råd får besökarna
genom kommunrepresentanter på

plats. Brukar du gå stavgång? Ta
med stavarna så ser Friluftsfrämjandet till att du får rätt längd på dem.
Hela programmet kommer att annonseras i Nacka Värmdöposten
och biblioteken.
Torsdag 13 oktober klockan

Under dessa dagar kommer ett
tjugotal seminarier, workshops och
kvällsaktiviteter att arrangeras. Syftet är att inspirera medlemmarna,
ge dem mer kunskap och tillfällen
att bredda sina nätverk .

10:00 – 15:00.

Temat för årets IRL är ”Engagera
mera”, någonting som verkar passa
utmärkt för Fisksätra där engagemanget bokstavligen ”kokar”.

Fiskätra ungdomsråd
medarrangör för
Ungdomstorget IRL

SeniorNet Nacka må vara den snabbast växande förening för äldre.
Motsvarigheten bland ungdomarna
finns i Fisksätra där FUR, Fisksätra
ungdomsråd, har samlat ca 180
ungdomar som vill engagera sig i
olika sammanhang.
FUR har vuxit till Sveriges största
ungdomsråd och blivit medarrangör i ungdomsrådets viktigaste
medlemsträff, Ungdomstorget IRL
”In Real Life”, som går av stapeln i
Nacka 4-6 november.

Fira, mingla och synliggör ditt engagemang!
Boka redan nu in lördagen
3 december, 12:00 – 16:00, då vi
kommer att uppmärksamma Internationella Frivilligdagen.
Flera aktiviteter liksom ett och
annat trevligt besök utlovas för att
höja stämningen. Föreningar som
vill vara med, tveka inte att kontakta Volontär i Nacka.
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Det lilla extra...

Nr 8/okt 2011

Sidan där Volontär i Nacka ger mera kunskap...

Volontär i Nacka får en del
frågor angående volontärer och
ideellt arbete.
Här följer några tips för dig som
funderar kring att bli volontär:
Gå in i det långsiktigt och på
allvar.
Att volontärarbete är oavlönat gör
det inte mindre viktigt. Det innebär
ansvar från din sida och att du tänker igenom hur mycket tid du har
för volontärarbete. Håll därför det
du lovar eftersom flera av våra uppdragsgivare - oftast frivilligorganisationer - är beroende av volontärer
för att uppnå sina mål men ibland
har svårt att ställa krav.
Förbind dig inte till mer tid än du
kan avvara.
Begränsa ditt åtagande i början tills
du ser hur det fungerar. Se till att
du inte överbokar ditt schema så att
du blir överarbetad, frustrerad eller
trasslar till det för den organisation/verksamhet som du har lovat
att hjälpa. Lova inte mer än du kan
hålla. Det är helt OK att säga ”nej”
när du av någon anledning inte
kan fullfölja dina åtaganden. Det
uppskattas att du meddelar när du
inte kan eller inte vill fortsätta jobba
ideellt.
Fundera igenom vad du vill och
vad du kan bidra med.
Att vara volontär är ett ömsesidigt
utbyte. Fundera på vad som motiverar dig och vad du har lust till.
Oavsett om du vill göra något du
brinner för eller vill dela med av
dina yrkeskunskaper så finns det
mängder av volontäruppdrag där du
kan ge av din tid och ditt engagemang.

Hjälp till på distans.
Allt behöver inte göras på plats. Du
kan bli volontär på distans genom
att t.ex. bygga en hemsida, ta fram
en marknadsplan, administrera uppgifter, bli kassör, svara i telefon eller
skriva artiklar till ett nyhetsbrev.
Engagera flera.
Har du lust att göra en insats
tillsammans med klassen, vänner,
grannar eller kollegor? Samla ihop
en grupp och sök uppdrag som passar för flera personer. Kontakta en
frivilligorganisation eller volontärkoordinatorn när du har en idé som
du vill förverkliga. Vill du starta
en förening finns information på
Nacka kommuns hemsida. www.
nacka.se/fritid
Be att få en skriftlig överenskommelse.
För att undvika missförstånd kan
det vara bra att skriva ned vad du
kommit överens om tillsammans
med uppdragsgivaren gällande tider,
uppdragets omfattning, tystnadslöfte, kostnadsersättning etc. Uppdragsgivaren bör även informera dig
om det försäkringsskydd som finns
för volontären. Överenskommelsen
kan också vara en bra utgångspunkt
vid uppföljning eller om du känner att ditt uppdrag tagit mer tid i
anspråk än ni kom överens om.
Utlägg för omkostnader.
Det ska inte kosta dig pengar att
vara volontär. Som volontär ger du
av din tid och ditt engagemang. När
det gäller omkostnader i form av
bensin, resor och måltider, kan det
vara bra att du och uppdragsgivaren
skriver ner i överenskommelsen vad
som gäller.

Världsrekordförsök i glassätande för Världens Barn!
Hjälp till att slå världsrekord i
glassätande i Nacka som en del av
insamlingen till Världens Barn.
Rekordförsöket kommer att äga
rum den 15 oktober klockan 15.00
i Centrala parken i Orminge,
Nacka.
Vi ska skapa en kedja av vuxna och
barn som äter glass. Det nuvarande
rekordet som skall slås är 2694
personer.
Det kosta 30 kr att delta. Alla
pengar går oavkortat till radiohjälpens Världens Barn-insamling.

Nästa nummer av
”Volontär i Nacka”
- skriver vi om Jens, VD:n
som skapar vinn-vinn
situationer för företaget,
sina medarbetare och
hemlösa
I redaktionen:

Nannette Büsgen:
Ansvarig utgivare
Erika Tanos
Volontärskribent och foto
Peter Rohdin
Layout och produktion

Kontaktuppgifter

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

