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Information om EVS –
Europeiskt volontärarbete  för ungdomar

Är du mellan 18 och 30 år?
Är du nyfiken på andra länder och kulturer?

Vill du träffa nya människor?
Vill du lära dig en massa nya saker?

Vill du få vänner för livet?

Som EVS-volontär har du rätt till:

• Resa (SO) -> en utlandsresa från och till Åland
• Försäkring (SO) -> tand- och sjukvårdförsäkring
• Kost & logi (MO)-> bostad och mat varje dag
• Språkkurs (MO) ->   grundläggande kurs i landet språk
• Lokala resor (MO) -> i huvudsak mellan bostaden och projektet
• Fickpengar (MO) -> varje månad får du fickpengar

SO = sändande organisation (Ålands fredsinstitut)
MO = mottagande organisation    

Det kostar ingenting för dig att delta i EVS
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Hur fungerar det?
• Vi som sändande organisation ska:

- hjälpa dig att hitta en projekt som vill ta mot dig – till hjälp finns det en
databas med alla mottagande projekt

- hjälpa till med förberedelser inför din resa 
- ha regelbunden kontakt med dig när du är ute som volontär
- ansvara för uppföljning och spriding av dina erfarenheter. Det kan ske på olika

sätt, till exempel vid seminarium, temakväll och besök i skolor.

Med hjälp av en databas, som dock inte alltid är uppdaterad eftersom det finns så många
projekt, kan du hitta en lämplig volontärplats:
http://europa.eu.int/comm/youth/program/sos/index_en.html.

Du kan söka på ett land, ett tema eller en kombination av båda. Du tar kontakt
med de projekt som intresserar dig. Skicka gärna ett mejl, men du kan också
ringa, skriva brev eller faxa. Du bör helst kontakta många projekt samtidigt
eftersom det är många som vill jobba som volontärer. Ibland tar det tid innan
projekten svarar, så det är bra att vara ute i god tid. Det kan ta upp till tre
månader att hitta ett projekt.

Du skickar ett kort motivationsbrev och din CV på engelska till intressanta projekt.
Skicka aldrig massutskick till flera projekt samtidigt, utan skicka ett individuell mejl till
varje projekt separat.

OBS! Glöm inte att skicka dina mejl till Fredsinstitutet för kännedom.

När du har hittat ett mottagande projekt är det dags att göra själva ansökan. Vi har
blanketten för det. En ansökan består av tre delar. En del som vi ska fylla i, en del som
du som volontär fyller i och en del som den mottagande organisationen ska fylla i. Vi
och den mottagande organisationen söker pengar hos de nationella kontoren (CIMO,
Center för internationellt utbyte, i Finland).

Det är ditt projekt, så initiativet ska tas av dig!

Det finns fem ansökningsfrister per år

Ansökningsdag Projektstart
1 feb 1 maj - 30 sept
1 april 1 juli - 30 nov
1 juni 1 sept - 31 jan
1 sept 1 dec - 30 april
1 nov 1 feb - 30 juli
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När din ansökan blivit godkänd är det bra om du förbereder dig på vad som väntar. Läs till
exempel böcker och prata med andra som varit iväg tidigare. Om mottagarorganisationen
är en ny partner för fredsinstitutet kan vi söka pengar för ett planeringsmöte. Då åker vi
tillsammans till mottagarorganisationen för att under ett par dagar bekanta oss med
organisationen samt planera ditt volontärjobb.

Det viktigaste med EVS är att du lär dig någonting. Framför allt lär du känna nya
människor och ett annat språk, men också en ny kultur. Dessutom lär du dig att stå på egna
ben. Det ordnas en introduktionskurs i Finland före avfärden och en efter att du har kommit
till mottagarlandet, samt en uppföljningskurs efter några månader. Du har möjlighet att gå
introduktionskursen i Sverige, om du har problem med finska språket. Du har en mentor
som hjälper dig både i mottagarlandet och ofta även i hemlandet.

EVS-länder

Du kan åka som volontär till dessa läder:

Österrike – Belgien – Bulgarien – Cypern – Danmark – Estland – Finland – Frankrike –
Tyskland – Grekland – Ungern – Irland – Italien – Litauen – Lettland – Luxemburg –
Malta – Tjeckien – Nederländerna – Polen – Portugal – Rumänien – Slovakien – Slovenien
– Spanien – Sverige – Storbritannien – Island – Liechtenstein – Norge – Turkiet –
Albanien – Bosnien & Hercegovina – Kroatien – Makedonien – Montenegro – Serbien –
Armenien – Azerbajdzjan – Georgien – Moldova – Ryssland – Ukraina – Algeriet –
Egypten – Israel – Jordanien – Libanon – Marocko – Tunisien – Syrien

EVS Short Term – korttidsvolontär

Du kan även åka som korttidsvolontär, om du känner att du vill inte vara borta så länge.
Som korttidsvolontär kan du välja olika projekt som är mellan tre veckor och sex månader
långa.
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    Jenny Lindgren – åländsk volontär i Österrike

Varför ska man söka?
För att det är en jättehärlig upplevelse som man inte får missa!:)

Det bästa?
Att man lär sig så mycket om sig själv som person, man lär sig ett nytt språk, man får arbetserfarenhet,
man träffar så många härliga människor.

    Linda Karlsson – åländsk volontär i Litauen

Varför valde du att åka?
Det är ett annorlunda sätt att få se en annan del av världen. Man lär känna en annan kultur samtidigt
som man kan hjälpa. Tack vare EVS-programmet behöver man inte heller betala allt själv.

Vad har du lärt dig?
Att de flesta människor världen över är hyggliga. Att solsken verkligen kan göra ett land lite
vackrare än när det bara regnar.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig ut i världen!

Kontakt

Marja Leena Magnuson
Ålands fredsinstitut
PB 85, 22100 Mariehamn
Besökadress: Hamngatan 4
Tel. 018-23238, Fax 018-21026
E-post: volunteer@peace.ax
www.peace.ax


