Ungas sätt att göra skillnad

Utvärdering inspirationsträff #2
Fokus: Göra skillnad tillsammans
Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar
som projektet kommer att hålla under året. Inspirationsträffen arrangerades i
Vuollerim och deltog gjorde 25 ungdomar ifrån Vuollerim, Jokkmokk, Boden och
Kiruna. Dagarna handlade om att göra skillnad, förverkliga idéer och hur man
kan göra det tillsammans. Viktigt var också erfarenhetsutbyte mellan
deltagande ungdomar.
Inspiratörer
Till träffen var tre stycken inspiratörer inbjudna. Maria och Nancy från
Islyktornas By berättade om hur en idé om att i liten skala smycka byn med
islyktor växte till att bli ett Guinness världsrekord.
Nytänks Sofie berättade om sina erfarenheter av att vara ung och förverkliga
idéer och gå från ord till handling.
Henrik från Bodens ungdomsråd var inbjuden för att under en live-intervju svara
på frågor om ungdomsråd. “Hur går man med? Hur startar man ett i kommuner
där det inte finns? Vilket inflytande har ett ungdomsråd?” är exempel på några
av frågorna Henrik svarade på.
Workshops
Under dagarna hölls ett antal workshops där deltagarna bl.a. fick prova på hur
man kan konkretisera idéer och göra dem genomförbara. Deltagarna delade i
workshopen “Från engagemang - till idé - till Action!” upp sig i grupper utifrån ett
antal idéer som fanns bland några av deltagarna. Dessa idéer fick sedan
processas genom följande frågeställningar:
•

VAD:Vad är er idé?

•

VARFÖR:Varför ska er idé genomföras?

•

VEM: Vem ska genomföra och förverkliga er idé? Behöver ni involvera fler? Hur
kan man göra det?

•

VAR:Var ska idén genomföras?

•

MÅLGRUPP: Vem riktar sig idén till? Vem ska komma på arrangemanget, nappa
på kampanjen eller haka på er idé?

•

NÄR: När passar det att genomföra idén - för målgruppen, för arrangörerna, för
arrangemanget/konceptets del? Hur lång förberedelsetid behövs?

•

KOMMUNIKATION: Hur når man ut till de man vill locka, bjuda in och
engagera?

•

KOSTNADER OCH FINANSIERING: Vad kostar idén? Hur får man pengar
till det? Går det att söka pengar, i så fall vart ifrån? Kan det finnas någon som har
intresse av att sponsra eller investera i er idé?

•

ÖVRIGT

I denna workshop fick deltagarna också skapa en “produkt” som skulle kunna
marknadsföra idén.
I en workshop diskuterade deltagarna vad de kan ha ut av varandra, och om
det finns något man kan göra tillsammans för att göra skillnad. Följande förslag
togs fram:
Hålla kontakten via: Facebook, Skype eller liknande, Mail, Nytänk
Skapa en facebooksida
Skriva insändare tillsammans
Samarbeta på olika sätt
Göra saker ihop - mer tyngd
Dela med sig av sina erfarenheter
Träffar och mindre forum
Gemensam blogg
Göra reportage tillsammans
I workshopen “Prata MED unga istället för OM” diskuterades vad unga kan göra
för att vuxna skall lyssna mer på ungas tankar och idéer, samt prata med unga
istället för om oss. Flera kloka tankar kring detta framkom:
Visa att man är seriös med det man gör
Vara flera engagerade
Inte gnälla

Komma med konkreta och konstruktiva förslag
Inte ge sig
Vända sig till rätt person
Ha direktkontakt
Engagemang
Telefonsamtal
Namninsamling
Vända sig till media
Marknadsföra sig och idén man har
Planera väl och ha en struktur i det man gör
Göra genomtänkta grejer
Vara delaktiga
Gemenskap
Mycket kärlek
I samband med träffen arrangerades Go-kartkörning på Sveriges nordligaste
tävlingsbana för karting, samt en rockkväll med unga norrbottninska förmågor.
Aktiviteterna verkade enligt deltagarna vara uppskattade.
Trots enkel ljussättning och begränsad ljudteknik var spelningen lyckad.
Stämningen var somrig, härlig och trevlig och banden levererade mycket bra
musik.
Utvärdering
I slutet av träffen gjordes en utvärdering där deltagarna på tre olika ark fick
skriva ner sina tankar kring följande rubriker. “Detta tar jag med mig från
helgen”, “ Bäst med helgen” “Kan bli bättre till nästa träff”. Se sammanställning
nedan.
Utifrån utvärderingen framgick tydligt att mer tid hade behövts läggas på
teambuildning och samarbetsövningar, något som vi definitivt kommer att ta
med till nästa inspirationsträff och kommande aktiviteter. Motivation och
inspiration var enligt flera något som helgen gett och inneburit. Kul säger vi
eftersom detta är ett av inspirationsträffarnas huvudsyfte.

Detta tar jag med mig
från helgen

Bäst med helgen

Kan bli bättre till nästa
träff

En kick i baken för att
arbeta vidare

Inspiration från Nancy
med islyktegrejen

Fler och längre
workshops

Kontakter

Gokart

Nya kontakter i
Norrbotten

Gott med fika

Första dagen mer lära
känna varandra så att
det blir bra samarbete
senare.

Inspiration från
världsrekord

Kärlek och inspiration
Ny bekantskap och
inspiration

Hur man gör skillnad, nya
kontakter. Kul dagar!

Gemenskap

Motivation, nya kontakter
och min ryggsäck

Gokart

Motivation till att förändra

Bra workshops
Nya personer
Inspiration
Kunskap om hur man
skall bedriva en idé till
faktisk handling och ett
slutfört projekt. Samt
motiveringen för att
ungdomar i samhället
faktiskt kan påverka de
politiska besluten och att
det inte bara är
politikerna som styr, utan
ungdomarna också.
Nya idéer!
Hur man gör idé till
verklighet!
Kunskap
Maten!
Nya tankar och idéer hur
man på ett bra sätt kan
vända sig till vuxna när
man behöver hjälp, tips
m.m. till ett projekt.
Engagemang tar en
långt!

Karting

Mer teambuildingövningar för att knyta
starkare band med andra
ungdomar.
Mer övningar ute i det
fina vädret
Teambuildning-övningar,
alla var som i sina egna
grupper och nästan
ingen pratade med en.

Annan färg på affischer
Karting, träffa nya
odyl. Man får
människor och kvällen uppfattningen av att det
är ett evenemang för
Mat, karting,
vänsterungdomar. Även
workshops etc.
lampan med kronan kan
tolkas monarkikritiskt.
Go-kart, workshops
Välj en mer politiskt
neutral en.
Knyta kontakter
Karting
Mer samarbetsövningar.
Vi behöver stärka
Träffa nya personer
banden mellan olika
kommuner.
Rockkvällen
Presentation och
Kul att få ta del av
samarbetsövningar så
andras projekt och att man lär känna varandra
själv dela med sig av
bättre.
ens projekt! Kartingen
var också kul!!
Mer blandning
Mer övningar och
samarbete
Bättre ljus (disko/mörkt)
på Rockkvällen
Göra något så alla lär
känna varandra
Mer samarbetsaktiviteter
och fysiska aktiviteter

Inför kommande träffar
Inför återstående inspirationsträffar kommer ytterligare tid och energi läggas på
att unga i från fler kommuner deltar. Målsättningen är att deltagare ifrån minst 6
kommuner deltar på nästa inspirationsträff och att unga i från alla Norrbottens
14 kommuner finns representerade på det regionala ungdomsforumet i
november som är Nytänks sista inspirationsträff.

Mer information om Nytänk och inspirationsträffarna finns på:
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