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Temanummer
En solskenshistoria.

Volontärbladet görs med hjälp av
volontärer och handlar om det som
berör och känns angeläget eller
roligt att ta upp.
Målet är att sprida kunskap om det
ideella engagemanget i Nacka
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 tar volontärskribenten Mimmo Funck
pennan och skriver om sig själv.
En berättelse om en
solskenshistoria med lång startsträcka…
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.
Vi gör det enkelt för volontär och
uppdragsgivare att hitta varandra.

I detta nummer
•

•

•

Volontärportättet, Mimmo
Funck skriver om sin väg
tillbaka till arbetslivet.
Vi rapporterar om
Världens Barn och föreläsning av Sveriges främsta
socialentreprenör
Det lilla extra: Information till föreningslivet

Volontärporträttet:

Mimmo Funck - Solskenshistoria
med lång startsträcka.
Läs Mimmos egen berättelse om
hur volontärverksamheten har
påverkat hennes liv:
- Livet är inte alltid en dans på
rosor” är ett talesätt som inte är
främmande för mig.
För ett par år sedan jobbade jag i en
så dålig psykosocial arbetsmiljö att
jag blev sjuk. Jag blev sjukskriven
men fick ingen annan hjälp
någonstans ifrån.
Jag gick bara ensam hemma och på
läkarbesök. Myndigheterna och vården fokuserade på det som var sjukt
och inte på det friska. Ett sådant
fokus var främmande för mig, men
efter ett tag började även jag själv
att tänka i samma banor.
Så en dag fick jag syn på en broschyr
om hur man kunde bli volontär.

Jag tvekade, men ansökte och
berättade om de erfarenheter och
kunskaper jag hunnit samla på mig.
Och jag la min intresseanmälan på
lådan.
Efter alla tråkiga upplevelser av
hur myndigheterna behandlat mig
blev jag överraskad av att så snabbt
bli kontaktad av Nacka kommuns
volontärkoordinator Nannette Büsgen. Ännu roligare blev det när jag
märkte hur positiv och intresserad
hon var av mig.
Magiska möten
Vi träffades och bestämde
att jag skulle använda mig av min
mediautbildning och fotografera för
volontärtidningen. Därigenom fick
jag möta en mängd underbara
...fortsätter på nästa sida

människor, som oftast var volontärer och engagerade i olika föreningar och arrangemang.
Alla var vi i olika åldrar med helt
olika bakgrunder. En sak hade vi
gemensamt, vi var där för att uträtta
något vi tyckte var intressant och
samtidigt göra skillnad för andra
människor.

Mitt första jobb var att intervjua
en ung kille som gick på gymnasiet
men redan hunnit engagera sig
som volontär. När artikeln var klar
lämnade jag den ifrån mig med en
känsla av att faktiskt ha åstadkommit något. När jag sedan fick se
min artikel i tryck visste min stolthet
inga gränser.

I dessa möten hände något magiskt,
något som varken läkare eller
myndighetspersoner kunnat åstadkomma på flera år. Jag fick tillbaka
min känsla av människovärde och
mening i min tillvaro.
Vändpunkten för mig var kontakten med Volontär i Nacka. Det
berodde till stor del på att Nannette
är en av de få människor jag mött
under min sjukskrivning som behandlat mig med medmänsklighet
och värme. Hon har inga problem
med att både vara personlig och
professionell.
Rätt person
på rätt plats är
hennes devis.
Jag fick komma
ut bland folk,
och det var gott
nog att jag gav
av mig själv
och bjöd in till
kontakt.

Tillbaka till livet
I takt med att min självkänsla växte
gjorde mitt kontaktnät och mina
erfarenheter detsamma. Volontärarbetet uträttade jag på helger.
Det tog en eftermiddag i anspråk,
men gjorde underverk för mitt välbefinnande. Dessutom fick jag ork
och lust att börja träna och träffa
vänner. Det kändes som att komma
tillbaka till livet. För att bli en bättre
skribent behövde jag jobba med
mitt språk så jag började också läsa
avancerad svenska på Komvux.

Växte flera
centimeter
Till en början handlade mina
uppgifter om att fotografera för
tidningen vid olika evenemang och
mötesplatser. Men eftersom Nannette är en nyfiken person och intresserad av människors förmågor
och egen drivkraft, upptäckte hon
ganska snart att jag gillar att skriva.
Och jag blev erbjuden att göra ett
reportage för volontärtidningen.
Den dagen växte jag flera centimeter.
Mitt uppdrag är nu att intervjua
andra volontärer som Volontär i
Nacka vill lyfta fram.
2

stärkt mig som människa.
Därmed har jag också blivit mer
attraktiv på arbetsmarknaden. Jag
har blivit erbjuden ett jobb på en
arbetsplats där mina egna styrkor
och erfarenheter blir en användbar
resurs.
Min slutsats är självklar:
- Samhället har mycket att vinna
på att plocka fram och använda
det friska och positiva hos
människor.
Mimmo Funck

Besök oss på
www.volontar.nacka.se
På vår hemsida kan du registrera
dig som volontär, anmäla ditt intresse till ett volontäruppdrag eller
söka kontakt med en organisation
som söker volontärer.
En kort intervju och/ eller en
introduktion kommer att ge dig
kunskap och trygghet inför ditt
åtagande.
Du kan också läsa Volontär i Nacka
i pdf-format.

Ytterligare ett tecken på att en positiv spiral satts i rörelse - och jag fick
högsta betyg i ämnet.
All denna positiva utveckling beror
på att jag kom in i volontärarbetet
och på min egen attityd till detta.
Mina intressen och mina styrkor
fick styra. Det handlade inte om att
tjäna pengar eller om att leda till
något förutbestämt mål. Det handlade om glädjen att få göra något
för andra och samtidigt utnyttja
mina egna intressen.
Arbetet för Volontär i Nacka har
lett mig framåt i min utveckling och

Följ Volontär i Nacka
på Facebook!
Volontär i Nacka är aktiv, även i
sociala medier.
Nyheter, inspirerande exempel och
matnyttig information om ideellt
arbete uppdateras löpande.
Du som besöker Facebook har
möjlighet att skriva och publicera
inlägg.

Detta har hänt...
Vi når fram, med din hjälp
Få kan ha undgått att Världens
Barn nyligen har avslutat årets
stora insamlingsvecka.
En vecka i
oktober som
involverar ca
45.000 volontärer.
Vid insamlingen år 2012
bidrog Nackas
invånare med
168.162 kr,
alltså en krona och åttitvå öre
per invånare.

En siffra som vi vill och kan
höja med hjälp av kreativa
insamlingsaktiviteter.
I år anordnades ett event
i Nacka Forum med
artister, en barnkör, lotterier, ansiktsmålning och
mycket mer.
Barnen i Orminge fick
plantera en kruka med
smörgåskrasse hos Coop,
ett mycket omtyckt sätt
att samla in pengar.
Insamlingen Världens
Barn fortsätter under
hela året och Radiohjälpen
901950-6 är alltid öppen.

Trygghetstelefon
År 2011 genomförde Rädda
Barnen en undersökning som
visade att många unga, 27
procent, känner sig otrygga i
kollektivtrafiken på kvällstid.
Nu har Rädda barnen, Lugna
gatan, flera frivilligorganisationer och SL startat ett samarbete för att förebygga och
skapa mer trygghet i kollektivtrafiken.

och handla.
Vill du veta mer om verksamheten vid Nacka Närsjukhus,
kontakta Marianne Nordlund,
mnordlund01@hotmail.com

och 4.000 i ”räknestugor” i
23 städer runt om i Sverige.
Verksamheten har nu även
spridit sig till grannlandet
Danmark.

Trygghetstelefonen.
Alla som känner sig otrygga
i trafiken kan ringa och få
hjälp. Dygnet runt.
Ring 020-120 25 25

På gång...
Volontärverksamhet på
Nacka Närsjukhus
Från och med hösten har
Nacka-Boo Rödakorskrets
startat besöksverksamhet även
på avdelning 22, en palliativ
vårdavdelning.
Palliativ vård innebär lindrande
specialistvård i livets slutskede.
Röda Korsets volontärer kommer för att sätta guldkant på
tillvaron och tillmötesgå de
boendes önskemål i nära
samarbete med personalen på
avdelningen.
Det kan t.ex. handla om att
ge massage, baka något gott
till kaffet, ta en pratstund eller
fika tillsammans, vattna blommor, ta promenader eller gå

En social entreprenörs resa
Johan Wendt, grundare av den
ideella föreningen
Mattecentrum har flera gånger
om korats till Sveriges främsta
sociala entreprenör.
Nu kommer Johan till Nacka
för att berätta om sin resa, hur
han byggde upp föreningen
Mattecentrum.
I dagsläget ger Mattecentrum
läxhjälp, med hjälp av
volontärer till cirka 160.000
barn och ungdomar online

Boka in 15 januari för
frukostseminarium Creative Morning i
Dieselverkstaden.
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Det lilla extra...
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Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap

Hösten bjuder inte bara på
fantastisk natur med all sin
färgprakt men även på en rad
intressanta möjligheter för alla
samhällsaktörer att mötas, fånga
in idéer, få mer kunskap och bli
inspirerade.
Här kommer ett axplock:
NAV-scen -Dieselverkstadens
nya scen.

frukostmöten, Creative Mornings,
föreläsningar, workshops m m.
Föreläsningarna håller hög kvalitet.
De väcker engagemang, sätter igång
tankar och berör. NAV-scen har
kunnat presentera både kända och
mindre kända föreläsare.
De flesta arrangemang är avgiftsfria
och öppna för allmänheten.
Läs mer om NAV och NAV-scen på
www.nackavarmdo.se
Du hittar NAV-scen i Dieselverkstaden, plan 3.
Volontär i Nacka finns på
plats torsdagar
mellan kl 13-15.
Säkrast att boka in en tid!

Sedan en tid tillbaka ingår Volontär
i Nacka i NAV-scen (NAV, Nacka
Värmdö Samordningsförbund)
tillsammans med sociala entreprenörer, forskare, konstnärer, marknadsförare, pedagoger, tjänstemän,
projektledare, visionärer, skolelever
m.fl.
Vad är NAV-scen?
- En arena, ett torg, skapat för att
minska avstånden mellan människor - mellan medborgare och myndigheter, mellan skola och arbetsliv
och mellan samhällets offentliga,
privata och ideella sektorer.
- En mötesplats som vill inspirera,
motivera och göra det enklare att
hitta varandra och det rika utbud
som finns av verksamheter, arbetstillfällen, kultur, utbildningar, stöd,
vård och samhällstjänster i Nacka,
Värmdö och Stockholmsregionen.
Utöver att NAV-scen är en arbetsplats för ett antal samhällsaktörer
och medarbetare anordnar NAV

Helgen kommer att bjuda på
seminarier, workshops, mingel och
föreläsningar.
Du får chansen att träffa andra
föreningar, politiker inom fritidsnämnden, organisationer och tjänstemän som arbetar med fritids- och
föreningsfrågor.
Helgen avslutas med en lunch då
bland annat utmärkelsen Utmärkt
förening kommer att delas ut.
Information och anmälan
http://www.nacka.se/underwebbar/Föreningsaktiv/Nyheter/Sidor/foreningsledarhelgen2013.aspx

I redaktionen:

Nannette Büsgen:
Ansvarig utgivare
Volontär i Nacka tipsar!
Ideella sektorn på uppdrag
Fredag den 15 november bjuder
Boo Folkets hus in till en
heldagskonferens med tema
”Ideella sektorn på uppdrag”.
Lär dig mer om hur
samhällsentreprenörer, föreningslivet
och ideella aktörer kan tillfredsställa
lokala behov på uppdrag av kommunen.
Program finns på Boo Folkets Hus
hemsida. Rabatterad avgift för
ideella föreningar.
Föreningsledarhelg 16-17
november
Är du ledare, tränare, föreningsfunktionär, styrelseledamot eller
föreningskonsulent?
Vill du få inspiration, ny kunskap,
knyta kontakter och vara med och
påverka?

Mimmo Funck
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

