“Jag har lärt mig leda en grupp, och det har
varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten
av planering, då hela projektet har varit väldigt
byggt på eget arbete och planering.” -Anna

“Jag har lärt mig att redigera lite längre filmer, lösa oväntade
problem, att hålla mig lugn under press och stress, och att
tro på mig själv och mina kunskaper.” -Daniel

”Reaktionerna vi fått verkar vara positiva. Dom som varit och
kollat har vi hört säga till varandra och även till oss att det var fint
och snyggt gjort. Vi har också fått sms från en som varit och kollat
på utställningen där han meddelar oss att det var fina bilder och
att vi ska fortsätta fotografera. Det var väldigt roligt att få sådant
stöd.” -Elin & Jessica

Mitt Sommarprojekt
- ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras
Mitt Sommarprojekt lanseras som en del av del de feriejobb som kommunerna erbjuder
unga. Föreningen Leader Bergslagen genomförde Mitt Sommarprojekt tillsammans med
fem kommuner i Bergslagen sommaren 2011 med mycket positivt resultat. Förhoppningen
är att fler kommuner kan erbjuda Mitt Sommarprojekt för ungdomar sommaren 2012.
Syftet är att skapa förutsättningar för unga människor att genomföra sina drömprojekt
under sommarlovet. Mitt Sommarprojekt ger dem verktyg och nätverk för att fortsätta förverkliga sina drömmar även i framtiden.
Målet:
• Kommunerna får ett antal aktiviteter genomförda under sommaren där ungdomar
styr utförandet av dessa.
• De unga som deltar får stöttning och kunskap i att genomföra sitt drömprojekt.
• Ungdomarna får lära sig vikten av eget ansvar och växer därigenom som människor.
• Deltagarna blir positiva ambassadörer gentemot andra unga, för sin kommun och
för Bergslagen som region.
Genomförande:
De unga som vill söka Mitt Sommarprojekt gör en speciell ansökan där de kort presenterar
vad de vill göra. Kommunen går tillsammans med Leader Bergslagen igenom ansökningarna och bedömer om projekten är genomförbara. Ett urval görs.
Vi jobbar utifrån att deltagarna har tre veckors betalt feriejobb inom kommunen. Deltagaren får en handledare från Leader Bergslagen som stöttar i genomförandet av projektet.
1) Alla deltagare i hela Bergslagen samlas under en heldag för gemensam uppstart av projekten. Här får de stöd med att komma igång och de skapar sig ett brett kontaktnät genom
de andra deltagarna. Deltagaren lär sig att konkretisera sin projektide, skriva en handlingsplan samt söka pengar. De projekt som genomförs i Leader-området har möjlighet att
ansöka om ett ungdomsinitiativ på max 10 000kr från Leader Bergslagen. Deltagaren får en
genomgång i ämnet arbetsmiljö.
2) Deltagaren jobbar i sin hemkommun med genomförandet av projektet. Hen har kontinuerlig kontakt med sin handledare på Leader för att diskutera hur det går i projektet och
för att få fler verktyg för att kunna gå vidare.
3) Projektet avslutas med att alla deltagare träffas igen för att utvärdera hur det gått, vad
man lärt sig, vad som gick bra, vad som gick mindre bra. Dessutom diskuteras vad som
händer i fortsättningen om nya idéer kommit upp. Dessutom diskuteras om gruppen även i
fortsättningen vill träffas och stötta varandra, nätverka och utveckla idéer.

Arbetsuppdelning:
• Kommunen bestämmer hur många platser man vill avsätta till Mitt Sommarprojekt. Sommaren 2011 var det upp till fyra platser från varje kommun. Kommunen betalar deltagarnas
löner och har arbetsgivaransvaret.
• Leader Bergslagen tillhandahåller en handledare som ger stöd för att sommarprojektet blir
genomfört.
• Kommunen ansvar för att deltagaren har en arbetsplats där deltagaren kan utföra sitt projekt, beroende på projektets utformning. Deltagarna ska själva ordna med kamera och dator
om de tex. vill fotografera, men kan istället behöva ett skrivbord att sitta vid och redigera
bilderna.
• Leader Bergslagen arrangerar och bekostar de gemensamma träffarna.
Ovanstående punkter är skäl till att kommunen och Leader Bergslagen samarbetar i rekryteringen av deltagare samt i beslut om vilka som ska delta.
Röster från deltagare 2011:

“Vi har lärt oss att det tar tid när man har med mycket folk att
göra. Samt att det är många instanser som ska samspela för att få
ett sådant här projekt att gå i hamn. T.ex. grannar, kommun, polis,
räddningstjänst, ideella organisationer m.fl.” - Anton & Olle

”I början kommer alla problem upp mot en och man kan lätt tappa orken att fortsätta
hela projektet. Till slut ordnade allt sig och jag förstod att den enda som kan hjälpa mig
var jag själv. Samma sak med målet. Jag tror att många ungdomar blev inspirerade och
nyfikna. Och det viktigaste av allt; de verkligen tyckte om allt. Så nu gäller det bara att
fortsätta och söka möjligheter för en riktig förening.” -Fahrim
“Jag har lärt mej att få jobba med projekt är en bra
”jobblösning” och intresserar mej väldigt bra och
mycket.” -Christoffer

“Jag har under min period drivit ett nätcafé som har
varit jätte roligt. Jag hade ca 170 gäster under mina två
arbetsveckor som är ett väldigt bra antal. Vi höll även
natt-LAN, grill- och filmkvällar och även turneringar
med stora priser för våra deltagare. Det visade sig vara
väldigt uppskattat.” -Viktor

Utdrag ur projektdagböcker 2011:
Projekt FOTOUTSTÄLLNING: ”Tisdag och det de börjar dra ihop sig för mig
att få ordning på allt. Jag räknar med att ha alla bilder klara på fredag så jag kan
skicka iväg då och hämta ut dom utskrivna och klara på måndag. Bättre att jag
har dom tidigt så man hinner fixa om det skulle bli något strul. Jag är så nyfiken
också på att få hem visitkorten och affischerna och se hur dom ser ut i verkligheten, de skulle ta ungefär 3-4 dagar att få hem dem.” -Josefin

Projekt DOKUMENTÄRFILM: “Vi får se
hur det går. Jag har hunnit skriva på manuset lite grann och har fixat så att intromusiken matchar med intropratet. Jag har också
prövat de olika sätten att spela in musiken
och pratet på. Det blir antingen mobil eller
dator.” -Daniel

Projekt FILMKURS: “Idag var den fjärde och sista
dagen på kursen, och allt har gått perfekt. Filmen
blev klar, och i slutet av dagen kunde vi se på den.
Vi hade också omröstning om vad den skulle heta,
och enades tillslut om Kommissarie Munkvall och
Bankmysteriet.” -Anna

Vi tror att Mitt Sommarprojekt medför många positiva effekter både för unga människor,
deltagande kommuner och hela Bergslagen.
Mitt Sommarprojekt handlar om att skapa kontaktnät och stötta unga till att förverkliga
drömmar och idéer, samt att uppmuntra dem till att fortsätta med detta.
För frågor och mer information, vänligen kontakta
Vivi Båvner
Leader Bergslagen
070-4146666
vivi@viv-eco.se

