
Så blir du volontär: www.mucf.se/volontär

Är du 17–30 år? Grattis, du kan bli volontär!
EU-programmet betalar resa, boende och förser dig med
fi ckpengar. Du kommer att utvecklas som person, lära dig
nya språk och lära känna andra kulturer.

Vad unga säger om
sin tid som volontär
Jag har blivit motiverad att studera och 
chansen att få ett arbete har ökat.

Jag har fått bättre självförtroende, blivit mer 
självständig och det är lättare att resa själv.

Att vara volontär ändrade mitt sätt att se på 
livet och att hantera problem.

Jag har blivit av med fördomar och jobbar 
bättre i grupp.

Min insats har hjälpt ett projekt att utveck-
las.

Jag kan uttrycka känslor bättre. Förut var 
jag blyg, nu kan jag prata inför en grupp.

Jag känner mig mer som en europé, nu har 
jag vänner i hela Europa.

Utveckla dig själv
– arbeta som volontär!

Exempel på arbetsuppgifter
• hjälpa fl yktingar
• konst, idrott, teater, musik
• miljö- och naturvård
• arrangera evenemang
• hållbar utveckling på en ekogård
• aktiviteter på äldreboenden
• informera på skolor och mässor
• utvärdera organisationen
• jobba på fritidsgård
• bygga ett hus
• skapa egna projekt

Youthpass som bevis
Du får ett intyg på vad du har lärt dig. Det kallas för Youthpass och beskriver vilka nyckel-
kompetenser du fått under din volontärtid.
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Volontärerna får bättre språkkunskaper

av volontärerna planerar att utveckla sina utländska språkkunskaper efter projektmedverkan.

96 procent

Utvecklar sina kompetenser 
86 procent av volontärerna har 
blivit medvetna om vilka kompe-
tenser de vill vidareutveckla.

Närmare studier
82 procent av volontärerna 
planerar att studera eller göra 
praktik efter projektets slut.

Lär sig att samarbeta
84 procent av volontärerna har 
utvecklat sin förmåga att för-
handla om lösningar när det fi nns 
olika ståndpunkter.

Mer engagerade
86 procent av volontärerna har 
utvecklat sin förmåga att göra 
något med samhällsintresse.

Internationell erfarenhet
97 procent av volontärerna har 
förbättrat sin förmåga att kom-
municera med människor som 
pratar ett annat språk.

Lär sig om andra kulturer
95 procent av volontärerna 
kommer lättare överens med 
människor med annan kulturell 
bakgrund.

Statistik om volontärtjänst RESULTAT FRÅN STUDIEN RESEARCH BASED EVALUATION OF ERASMUS+ YOUTH IN ACTION, 2017. 
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Källa: Research Based Evaluation of Erasmus+ 
Youth in Action, 2017.

Hela studien hittar du här:
www.mucf.se/ray

Mer information om volontärtjänst:
www.mucf.se/volontär

KällRhBdEltifE

Volontärerna kommer
närmare jobb

... av volontärerna tror att deras chanser
att få jobb har ökat.

76 procent
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