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Namn på Verktyget       #EIVYA2020        

      Erasmus+ International Volunteer Youth Awards        

Att tilldela priser och fira ungdomsarbete är ett annat verktyg för erkännandet av vårt verktyg 

och ett sätt att göra vårt jobb mer hållbart.  

Orginal länk: https://www.europeanprojects.am/eivya2020 

Typ av verktyg 

 
☐ Självvärderingsverktyg 

☐ Publikation/Handbook 

☐ Portfölj 

☐ Webbplats/Platform/Blogg 

☒ Bedömning 

☒ Certifikate/intyg 

☒ Kampanj 

Erkänningsmått som verktyget ger  ☒ Social Erkännande 

☐ Formell Erkännande 

☒ Själv Erkännande 

☐ Politisk Erkännande 

Verktygets inflytningsnivå ☒ Nationell 

☒ Regional 

☒ Lokal 

☒ Organisatorisk 

☒ Internationell 

Verktygets målgrupp(er) ☒ Ungdomsarbetare 

☒ Ungdomsledare 

☒ Ungdomar 
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☒ Ungdomsorganisationer 

☒ Organisationer 

☒ Människor från olika sociala kluster 

☒ Institutioner för högre utbildningar 

☒ Arbetsgivare 

☒ Lärare 

Vilket problem riktar sig detta verktyg 

till?  

Ungdomsarbete, särskilt det som sker frivilligt i de flesta 

länderna, stannar vanligtvis på en projektbaserad nivå. 

Problemet som vi alla står inför är projektens hållbarhets 

brist på hållbarhet samt initiativen vi åtar oss och f 

genomför med framgång, eftersom vi alla är beroende av 

det ekonomiska stödet. 

Inom konsortiet för detta projekt, var syftet att ge en 

hållbar erkännandeprocess, göra resultat och verktyg för 

projektet mer synliga och hållbara. 

Ungdomar samt bredare samhällskluster deltar gärna på 

evenemang och samlingar där det finns mer att fira och 

positivmiljö. Verktyget syftar till att använda metoden 

för storskalig firande och sociala möjligheter, för 

erkännandet av ungdomsarbete samt fira 

ungdomsarbetarnas och volontärers bidrag i 

utvecklingen av vårt samhälle. 

Hur fungerar verktyget? I nom projektet "Voluntary Youth Work Recognition for 

Employability" för kapacitetsuppbyggnad, bestämde vi 

oss för att organisera en ceremoni för 

ungdomsutmärkelse och en gala för 

nätverksuppbyggnad. Vi ser denna evenemang som ett 

verktyg för erkännande, som kan användas på nationell 

eller internationell nivå. Här delar vi steg för steg hur du 

får det att fungera genom att dela vår erfarenhet. 
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1.    Välj och bestäm dina partners, organisationer som 

skulle vara intresserade av att samarbeta med dig. I vårt 

fall involverade vi partners som var en del av projektet 

samt nätverksorganisationer för att vara co-värden  för 

evenemanget. 

 

2.    Bestäm och påbörja dina utmärkelse nomineringar. 

Du kan kontrollera nomineringskategorierna och deras 

kriterier här: https://www.europeanprojects.am/erasmus-

awards 

Försök att vara kreativ i valet av 

nomineringskategorierna. Här väljer vi 3st: 

• DEN MEST INSPRIRERANDE VOLONTÄR 

UPPLEVELSEN INOM UNGDOMSFÄLTET 

• VOLONTÄRARBETES UNGDOMSINITIATIV 

eller PROJEKT SOM HAFT STÖRST 

INVERKAN. 

• ÅRETS BÄSTA VOLONTÄRARBETES 

ERKÄNNANDEVERKTYG  

 

3.   Bestäm den organisatoriska delen av ditt evenemang, 

arbeta med temat och ämnet för ditt evenemang, nätverk 

och firande del bör prioriteras. Kultur och mottagning 

bör också inkluderas. 

 

4. Arbeta med din gästlista, tänk strategiskt, vem syftar 

du till att bjuda in och för att uppfylla till ditt 

huvudsakliga mål, som är att öka erkännandet av 

ungdomsarbete både socialt och formellt. Du kanske vill 

bjuda in människor och beslutsfattare från regeringen 

samt relevanta institutioner, huvudsakliga intressenter 

från fältet för att förespråka med dig. 
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5. Arbeta med att skriva ut och förbereda reklammaterial 

för ungdomsutmärkelserna, det kan vara pris, 

certifikaten eller annat användbart reklammaterial med 

ditt events logotyp, att ge bort till gästen. 

 

6. Förtydliga ditt mål under eventen. Meddela tydligt 

varför du organiserade detta evenemang. Det borde inte 

hållas endast för skojs skull eller för att träffa vänner. 

Människor som deltar på ditt möte borde vara medvetna 

om att du förespråkar erkännande på en annan nivå, du 

vill synliggöra framgångsrika upplevelser och få de 

erkända, bekräftade socialt och formellt. För många är 

det första gången de deltar i en sådan händelse, ditt mål 

är att imponera de. 

 

7. Håll kontakten med dina gäster. Skicka material och 

tackbrev efter evenemanget, inkludera vinnarens 

profiler och berättelser, hur besluten har fattats, vem var 

i juryn, etc. Kom ihåg att denna information bör vara 

inkluderad från början. 

 

8. Gör detta evenemang till ett årligt evenemang och 

fortsätt med firandet! 

Hur kan vi skapa en ny situation och 

göra en förändring med hjälp av 

verktyget? 

Ungdomsutmärkelserna för volontär-och 

ungdomsarbetet firar volontärer och ungdomsarbetares 

bidrag till att uppnå mål för ungdomsutveckling. 

 

Priserna presenterar arbetet för utestående ungdomar 

som leder initiativ som sträcker sig från påverkande 

ungdomsprojekt, volontär berättelser till 

erkännandeverktyg. Varje år kommer priserna att bli 

mer populära och många kommer vilja nomineras och 
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vinna, och därmed kommer erkännandet att växa. 

Priserna demonstrerar för ledare och andra beslutsfattare 

vikten av ungdomars roll i den sociala och politiska 

utvecklingen. Utmärkelserna tjänar också till att 

inspirera andra ungdomar att agera i sina samhällen. 

Ungdomsarbete och volontärarbete kan uppge områden, 

såsom kompetensutbildning, konst och kultur, 

miljöskydd, utbildning, hälsa och välbefinnande, 

mänskliga rättigheter, teknik, sport, vetenskap mm. 

Vi tror på att volontär- och ungdomsarbete är av stor 

vikt #YouthWorkMatters #VolunteeringMatters 

Vem utför valideringen? Detta är ett verktyg som för det första kräver social 

bekräftelse. Om du är framgångsrik kommer din publik 

och människorna i evenemanget att fortsätta prata om 

det senare, synliggöra det och bidra till 

valideringsprocessen mer. 

Valideringen av priserna bör göras av ett pålitligt 

juryteam som har erfarenhet av ungdomsarbete och 

volontärarbete. 
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