EUROPE FOR
CITIZENS

Hankkeen « Enhancing Volunteering actions and quality in Europe - EVOLAQ » on rahoittanut Euroopan unioni <<Kansalaisten
Eurooppa>> ohjelmasta

9 tapahtumaa järjestettiin EVOLAQ-hankkeessa maaliskuusta 2016 joulukuuhun 2017
EVOLAQ-hankkeessa oli mukana 7 eurooppalaista maata (Ruotsi, Italia, Kroatia, Saksa, Itävalta, Latvia, Suomi) ja 9 organisaatiota sekä paikallisviranomaisia (Norrköpingin, Skovden, Collecchion, Cervian, Dubrovnikin ja Daugavpilsin kunnat ja Landrat Enzkreis) että yhdistyksiä
(VSG ja Liiveri), noin 500 suoraa osallistujaa, lähes 2 000 kohderyhmän edustajaa ja 1 000 000
eurooppalaista tavoitettu median kautta.
Tapahtuma 1
Osallistujat: 27 osallistujaa: 2 Norrköpingistä (Ruotsi), 1 Skövdestä (Ruotsi), 1 Dubrovnikistä
(Kroatia), 2 Collecchiosta (Italia), 1 f Cerviasta (Italia), 2 Daugavpilsistä (Latvia), 1 Enzkreisista
(Saksa), 1 Liiveristä (Suomi) ja17 VSG:stä (Itävalta).
Paikka/Aika: Linz (VSG toimisto) 1.–3.3. 2016.
Kuvaus: Koordinoida ja valmistella hankkeen toimet
Edustajat EVOLAQ-hankkeeseen osallistuvista organisaatioista keskusteli hankkeen toimeenpanosta, taloudesta sekä työnjaosta partnereiden ja hankkeen koordinaation välillä, kumppanuudesta sekä viestintä- ja tiedotussuunnitelmasta. Hankkeen hallinnoinnin kannalta tärkeä päätös
oli luoda yhteinen nettisivu (www.evolaqproject.eu), jolle voitiin laittaa kaikki hankkeen aikana
tuotettu materiaali.
Tapahtuma 2
Osallistujat: 70 osallistujaa, 41 Norrköpingistä (Ruotsi), 3 Skovdestä (Ruotsi), 4 Dubrovnikistä(Kroatia), 4 Collecchiosta (Italia), 4 Cerviasta (Italia), 4 Daugavpilsistä (Latvia), 8 Enzkreisista (Saksa), 3 Liiveristä (Suomi) ja 4 VSG:stä (Itävalta).

Paikka/Aika: Norrköping (Ruotsi) 30.5.–2.6.2016
Kuvaus: Aloituskonferenssi vapaaehtoistoiminnan nykytilasta
EVOLAQin Kumppanit käyttivät 4 päivää esityksiin vapaaehtoistoiminnan tilasta (lainsäädäntö ja
säätely, hyvät käytännöt ja kokemukset ja miten ns. kolmas sektori toimii) Euroopan maissa. Eurooppalaiset osallistujat saivat kuulla esityksiä ja luentoja kansalaisyhteiskunnan toiminnasta
ruotsalaisessa toimintaympäristössä. Erityistä huomiota kansainvälisissä ryhmissä kiinnitettiin
neljään vapaaehtoistoiminnan aihealueeseen:
-

Paikallisviranomaisten ja vapaaehtoistoiminnan suhde
Vapaaehtoistoiminnan huomioiminen ja maine
Nuorten ja vanhojen sekä maahanmuuttajien ja vammaisten osallistumisen ja osallisuuden
lisääminen
Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Tässä tapaamisessa oli mukana poliitikko jokaisesta kumppanimaasta, näin voitiin lisätä heidän tietämystänsä eurooppalaista hankkeesta ja vaihtaa kokemuksia paikallisviranomaisten roolista vapaaehtoistoiminnassa.
Tapahtumaan osallistui edustajia kaikista hankkeen kohderyhmistä: vapaaehtoistoiminnan yhdistyksiä, paikallisviranomaisia ja poliitikkoja.
Tapahtuma 3
Osallistujat: 68 osallistujaa: 4 Norrköpingistä (Ruotsi), 3 Skovdestä (Ruotsi), 3 Dubrovnikistä
(Kroatia), 5 Collecchiosta (Italia), 3 Cerviasta (Italia), 3 Daugavpilsistä (Latvia), 41 Enzkreisistä
(Saksa), 3 Liiveristä (Suomi) ja 3 VSG:stä (Itävalta).
Paikka/Aika: Pforzheim - Enzkreis (Saksa) 24.–27.10.2017
Kuvaus: Kansainvälinen teemaseminaari vapaaehtoistoiminnasta ikäihmisten ja vammaisten hyväksi
Osallistujat keskustelivat vapaaehtoistoiminnasta ikäihmisten ja vammaisten hyväksi monin menetelmin: luennot, työpajat, työryhmät ja opintomatkat.
Johdanto-osuudessa keskityttiin aktiiviseen kansalaisyhteiskuntaan suhteessa vapaaehtoistoimintaan ja osallistumiseen. Erityishuomio oli vapaaehtoisten motivoinnissa ja siinä, miten motivaatiota voi herättää ja ylläpitää.
Kansainväliset työpajat ja keskustelut keskittyivät:
-

Toimiin ikäihmisille ja heidän kanssaan sekä koko yhteisössä
Vapaaehtoistoimintaan ja pakolaisiin/maahanmuuttajiin
Verkostoitumiseen vapaaehtoistoiminnassa
Toimiin vammaisille ja heidän kanssaan
Pitkä aikavälin toimiin ja toimien jatkuvuuteen
Mahdollisuuksiin, toimiin ja toimijoihin ikäihmisille

Hanketapahtumassa hakekumppanit sekä ikäihmisiin ja vammaisiin liittyvät vapaaehtoistoimintayhdistykset olivat yhdessä.
Tapahtuma 4
Osallistujat: 61 osallistujaa: 4 Norrköpingistä (Ruotsi), 3 Skovdestä (Ruotsi), 30 Dubrovnikistä
(Kroatia), 4 Collecchiosta (Italia), 3 Cerviasta (Italia), 3 Daugavpilsistä (Latvia), 7 Enzkreisistä
(Saksa), 3 Liiveristä (Suomi) ja 4 VSG:stä (Itävalta).

Paikka/Aika: Dubrovnik (Kroatia) 21.–24.11.2016
Kuvaus: Kansainvälinen teemaseminaari nuorista ja vapaaehtoistoiminnasta
Osallistujat perehtyivät teemaan eri menetelmin: kumppanien esitelmin, työryhmin ja opintomatkoin sekä roolipelein nuorten motivoinnista ja rekrytoinnista vapaaehtoistoimintaan.
Erityishuomiota keskusteluissa kiinnitettiin siihen, miten löydetään uusia keinoja saada nuoria
mukaan vapaaehtoistoimintaan ja saada heidät jatkamaan siinä. Työryhmät keskittyivät keinoihin, joilla tuetaan jatkuvaa toimintaa nuorten vapaaehtoistoimintaorganisaatioissa:
1. Vapaaehtoisten koulutus – tasapaino pakon ja houkuttelun välillä
2. Vapaaehtoisten johtaminen: järjestelmä vastaan intohimo ja miten löytää tasapaino näiden
välillä
3. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja koordinointi muuttuvassa yhteiskunnassa – olemmeko tarpeeksi nopeita ja joustavia?
Tapahtuma 5
Osallistujat: 44 osallistujaa: 2 Norrköpingistä (Ruotsi), 2 Skovdestä (Ruotsi), 2 Collecchiosta (Italia), 1 Cerviasta (Italia), 33 Daugavpilsistä (Latvia), 2 Enzkreisistä (Saksa), 1 Liiveristä (Suomi) ja
1 VSG:stä (Itävalta).
Paikka/Aika: Daugavpils (Latvia) 14.–16.3.2017
Kuvaus: paikallinen esittelytapaaminen
Tapahtumassa hankekumppanit tutustuivat hyviin käytäntöihin, joita esittelivät hankkeen kohderyhmät ja paikallinen isännöivä kumppani “kentällä”
Daugavpilsin erityisen kulttuurisen taustan vuoksi tapaamisessa keskityttiin vapaaehtoistoimintaan monikulttuurisessa ympäristössä ja monikansallisessa yhteisössä. Aikaa käytettiin pienryhmäkeskusteluihin paikallisten osallistujien kanssa vapaaehtoistoiminnasta monikulttuurisessa
yhteisössä, Daugavpilsin kaupungin kokemuksista vapaaehtoistoiminnasta sosiaalisissa tapahtumissa ja vapaaehtoistoiminnan roolista kulttuuritapahtumien toteuttamisessa.
Tapahtuma 6
Osallistujat: 46 osallistujaa: 1 Norrköpingistä (Ruotsi), 2 Skovdestä (Ruotsi), 2 Collecchiosta (Italia), 1 Cerviasta (Italia), 1 Daugavpilsistä (Latvia), 3 Enzkreisistä (Saksa), 35 Liiveristä (Suomi) ja
1 VSG:stä (Itävalta).
Paikka/Aika: Ilmajoki/Seinäjoki (Suomi) 11.–13.4.2017
Kuvaus: paikallinen esittelytapaaminen
Tapahtumassa hankekumppanit tutustuivat hyviin käytäntöihin, joita esitteli hankkeen kohderyhmät ja paikallinen isännöivä kumppani “kentällä”. Tapahtumassa keskityttiin kahteen teemaan:
vapaaehtoistoimintaan ja verkostoitumiseen maaseudulla sekä nuorten vapaaehtoistoimintaan.
Näitä teemoja lähestyttiin keskustelemalla paikallisten vapaaehtoisten kanssa sekä esitelmillä,
vierailuilla ja kansainvälisillä keskusteluilla.
Tapahtuma 7
Osallistujat: 80 osallistujaa: 3 Norrköpingistä (Ruotsi), 4 Skovdestä (Ruotsi), 63 Collecchiosta (Italia), 2 Cerviasta (Italia), 2 Daugavpilsistä (Latvia), 4 Enzkreisistä (Saksa), 2 Liiveristä (Suomi) ja 2
VSG:stä (Itävalta).

Paikka/Aika: Collecchio (Italia) 11.–14.5.2017
Kuvaus: Vapaaehtoistoiminnan festivaali
Tapahtuman tavoitteena oli verkostoida kansanvälisiä osallistujia, jotka ovat aktiivisia vapaaehtoistoiminnan saralla, Collecchion paikallisten vapaaehtoisten kanssa tapaamisten, näyttelyiden
jne. avulla.
Aluksi keskusteltiin hankkeen avainsanoista suhteessa eri kokemuksiin mm.:
- Motivaatio aloittaa vapaaehtoistoiminta ja jatkaa sitä
- Vapaaehtoisten kouluttaminen
- Vapaaehtoistoiminnan koordinaation ja viestintä vapaaehtoisille
Festivaalin kohokohta oli 13 collecchiolaisen tai parmalaisen aktiivisen yhdistyksen esittelyt ja verkostoituminen sekä mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia.
Kuten Norrköpingissä pidetyssä aloitusseminaarissa, täälläkin poliitikkoja eri partnerimaista osallistui tapaamisen ja vaihtoi kokemuksia paikallisviranomaisten roolista suhteessa vapaaehtoistoimintaan ja siitä, kuinka pitää tasapainossa vapaaehtoistoiminnan valvonta ja koordinaatio vahingoittamatta yhdistysten itsenäisyyttä.

Tapahtuma 8
Osallistujat: 45 osallistujaa: 6 Norrköpingistä (Ruotsi), 30 Skovdestä (Ruotsi), 1 Dubrovnikistä
(Kroatia), 3 Collecchiosta (Italia), 1 Cerviasta (Italia), 1 Daugavpilsistä (Latvia), 1 Enzkreisistä
(Saksa), 1 Liiveristä (Suomi).
Paikka/Aika: Skovde (Ruotsi) 19.–21.9.2017
Kuvaus: paikallinen esittelytapaaminen
Tapahtuman tavoitteena oli antaa projektin kohderyhmien esitellä hyviä käytäntöjä “kentällä”. Tapahtuman keskiössä oli kansalaisyhteiskunnan ja kunnallisten palveluiden yhteistyö, erityisesti
huomioiden vapaaehtoistoiminnan tuottamat palvelut, kuten Sköven kunnan vapaaehtoistoiminnan keskus.
Osallistujat osallistuivat kahteen kansainväliseen työryhmään
-

Maahanmuuttajat vapaaehtoistoimijoina: kuinka houkutella ja motivoida maahanmuuttajia
vapaaehtoistoimintaan

-

Yhteistyö ja tasapaino vapaaehtoisten intohimon ja ammattilaisten järjestyksen tarpeen
kesken

Tapahtuma 9
Osallistujat: 46 osallistujaa: 2 Norrköpingistä (Ruotsi), 1 Dubrovnikistä (Kroatia), 4 Collecchiosta
(Italia), 30 Cerviasta (Italia), 2 Daugavpilsistä (Latvia), 2 Enzkreisistä (Saksa), 2 Liiveristä (Suomi)
ja 3 VSG:stä (Itävalta).

Paikka/Aika: Cervia (Italia) 11.–13.12.2017
Kuvaus: Päätöstapaaminen ja seuranta
-

Osallistujat osallistuivat paneelikeskusteluun, jossa esitettiin hankkeen tuloksia ja vaikutuksia paikallisella tasolla. Osallistujat keskustelivat pienissä kansainvälisissä ryhmissä ja
määrittelivät mm. paikallisten tapahtumien tuloksia.

-

Parhaat käytännöt, jotka parhaiten kuvavavat hanketta ja jotka laitetaan hankkeen loppuraporttiin

-

Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan ohjeet

-

Mahdollinen jatkohanke. Tässä kohtaa tehtiin useita ehdotuksia Erasmus+ tai Kansalaisten Eurooppa -ohjelmiin.

