Utvärdering inspirationsträff #1
Fokus: Göra skillnad på hemmaplan
Den 23 mars 2013 anordnade Nytänk den första av de 4 inspirationsträffar som projektet
kommer att hålla under året. Temat på denna första träff var “Göra skillnad på
hemmaplan”. Träffen var lyckad och vad man kan säga utifrån deltagarnas utvärderingar
också uppskattad. 10 deltagare, 4 inspiratörer och 2 arrangörer närvarade i
konferenslokaler i Vuollerim.
Dagen inleddes med en kort presentation av projekt Nytänk och konceptet med
inspirationsträffarna. Inledningen följdes av en isbrytande s.k. speed dating där deltagarna
fick diskutera begreppet “Göra skillnad” utifrån följande frågor; Vad innebär göra skillnad?
Vem kan göra skillnad? Är det svårt att göra skillnad? Är det bra eller dåligt att göra
skillnad? Deltagarnas resonemang sammanfattades sedan i helgrupp. Se
sammanställning nedan.

Vad?
• Förändring
• Påverka
samhället
• “If you aren´t
afraid of your
dreams, they
aren´t big
enough”

Vem?

Svårt?

Bra/dåligt?

• Alla
• De med vilja och
motivation
• Politiker
• Olika folk till olika
saker
• Svårt att göra
ensam
• Börjar med en,
men behövs fler

• Beror på vad
man ska göra
• Små saker är
lättare
• “Viljan gör det
inte lättare, men
det gör det
möjligt”
• Lättare om man
är flera
• Lättare om man
har makt (om det
rör politiska
beslut)

• Det kan vara
både och, beror
på hur man ser
på det och vem
man frågar
• Man lär sig något
oavsett
• Det gör att man
tar sig framåt
• Något dåligt kan
bli bra

Efter speed datingen berättade inbjudna inspiratörer om sina erfarenheter av att
förverkliga idéer. Det var berättelser om arbetet med att bygga världens nordligaste
tävlingsbana för kartingbilar, hur man kan donera och leverera hundratals cyklar till ett
barnhem i Mexico och hur man efter ett år som utbytesstudent i Vuollerim väljer att
permanet bosätta sig här. Efter inspiratörernas inspirerande berättelser med tips och
tankar bjöds det på lunch.
Under eftermiddagen låg fokus på deltagarnas tankar och idéer kring att göra skillnad. i
workshopen “Drömkommunen” fick deltagarna i två grupper göra en power pointpresentation där de berättade hur deras drömkommun hade sett ut, resonerat och erbjudit.
Efter presentationerna fick de välja ut en av presentationernas idéer som de ville
förverkliga.
Efter detta fick deltagarna besök av en lokal inspiratör som gav ett konkret exempel på hur
en lokal utvecklingsidé gått från att vara en idé hos en person, till att bli ett framgångsrikt
företag som marknadsför bygden. Efter tips och visdomsord fick deltagarna sedan skriva
en egen handlingsplan för hur man hade kunnat gå tillväga för att förverkliga den idé de
tidigare valt ut från sin Drömkommun.
Dagen avslutades med utvärdering och sammanfattning av dagen, samt diskussion om
hur vi går vidare till nästa träff som anordnas i maj.
Sammanfattning från deltagarnas utvärdering:
Vad tar du med dig från den här dagen?
“Roligt att få höra andra från samhället som uppnått saker och tagit en idé från ord till
handling”
“Denna dag har varit väldigt lärorik och jag kommer att ha nytta av den här dagen “
“Jag tar med mig “de tre tipsen” från personerna som kom hit”
(syftar på inspiratörernas olika tips)
“Att stå upp och genomföra idéer, se mer positivt på saker och våga”
“Alla har idéer och man kan förverkliga dem tillsammans”
Vad har varit bra?
“Bra att vi har fått vara delaktiga och “närvarande”
“Det har varit roligt, och god mat”
“Bra inspiration”
“Bra kontakter och trevlig stämning, man kände sig välkommen direkt”

Vad kan bli bättre till framtida träffar?
“Det vore bra om det var mer folk”
“Synd att det var lite folk”
“En mer skapande workshop där man får använda händerna”
“Kanske hitta på någon rolig aktivitet”
“Workshop med mer lokalt tänkande, lättare att hitta mer genomförbara idéer”
Vad tycker du om upplägget och konceptet med Nytänks inspirationsträffar?
“Det är kul att ungdomars åsikter har betydelse”
“Otroligt bra idé och koncept, verkar väl genomtänkt”
“Bra, det känns som att man kan vara med och påverka”
“Underbart och jättesmart!”
Tanken med inspirationsträffarna är att börja småskaligt lokalt, och sedan öka
omfattningen träff för träff, utifrån deltagarnas kommentarer verkar det som vi gör rätt i att
öka antalet deltagare till kommande inspirationsträffar. Konceptet och upplägget med att
både inspireras av redan genomförda idéer och också spåna på egna verkar vara
uppskattat, men vi kommer framöver att lägga ännu mer vikt vid skapande, görande. Även
möten och byggandet av kontakt mellan deltagarna kommer vara i fokus på kommande
träffar.
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Ungas sätt att göra skillnad

