
Changemakers kit
En web-baserad verktygslåda

för verksamhetsutveckling

Fritidsgård

Ungdomens hus
Mobil verksamhet

Guide till



Du hittar det web-baserade 
stödmaterialet ”Changemakers 
kit” på:
www.europegoeslocal.eu

Klicka på texten ”European 
Charter” så kommer du till 
startsidan för Chartern och 
Changemakers kit.

http://www.europegoeslocal.eu/


Här hittar du:

ü En introduktionsvideo

ü ”What’s in it for you” med 
korta texter för olika 
målgrupper

ü En användarguide

ü Bakgrund till chartern

Scrollar du ner så hittar du:



ü Genvägar till goda exempel 
och referensbiblioteket

ü Chartern på svenska och alla 
övriga språk

ü Möjligheten att skapa ett 
eget konto på sidan

För att komma till de olika 
sektionerna i chartern och 
Changemakers kit klickar du på 
”select a chapter”:



Här hittar du de olika 
sektionerna

De är alla ordnade på samma 
sätt, så lär du dig hitta i en så 
klarar du alla

ü För att komma till en sektion 
klickar du på texten

Vi klickar på ”Core principles” 
och kommer till startsidan för 
den sektionen.



Längst upp finns en kort 
introduktionsvideo som sätter 
sektionen i sitt sammanhang

Denna finns också som 
nedladdningsbar text

Scrollar du sedan ner så hittar 
du de olika principerna:



Här ser du de fyra första 
principerna, för att se fler 
punkter får du skrolla lite till.

För att komma till 
Changemakers kit klickar du på 
den punkt du vill veta mer om 
eller börja arbeta med.

Vi klickar på principen ”to be 
created, organised, planned, 
…”



Längst upp hittar du en kort 
introduktionstext som ger lite 
bakgrund till punkten i fråga.

Scrollar du sedan ner så hittar 
du de olika funktionerna i 
Changemakers kit:



Här finns:

ü Referenser till forskning och 
politik

ü Diskussionsfrågor

ü Ett själskattningstest

ü Goda exempel på 
verksamheter och verktyg

ü Frågor att ställa inför 
framtiden och möjligheten 
att göra anteckningar



För att kunna göra 
självskattningstestet och spara 
anteckningar måste du först 
skapa ett konto.

Diskussionsfrågorna är delvis 
de samma som i det svenska 
materialet, men något fler.

Ett exempel på dessa frågor 
avseende principen om 
delaktighet är:



Precis som ungdomsarbetet i 
sig handlar om att stimulera 
och stödja unga genom att 
vidga horisonter och visa på 
nya perspektiv och möjligheter, 
så är syftet med Changemakers 
kit att fylla samma funktion i 
samtalet om ungdomsarbetet.

Förhoppningen är att det 
hjälper oss att mötas och 
utveckla verksamheten 
tillsammans



Changemakers kit kommer 
aldrig att bli färdigt!

Verksamheten utvecklas 
ständigt och det kommer hela 
tiden nya exempel på bra 
verksamheter, nya metoder och 
spännande verktyg.

Hör gärna av dig om du har 
förslag på något du tycker 
skulle finnas med i ’kittet’.

Det är bara tillsammans som vi 
kan utveckla verksamheten!



Go for change!
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