Förändra världen
som frivillig –

SÖK TILL FELM
VOLUNTEER

VAD ÄR FELM VOLUNTEER?
Felm Volunteer är Finska Missionssällskapets program för praktikuppdrag utomlands. Varje år får tiotals praktikanter möjlighet att arbeta för någon av våra samarbetspartner runt om i världen. Praktikperioden räcker 2-12
månader och uppdragen finns främst i Afrika, Asien och Mellanöstern. För att kunna ansöka om en praktikplats
måste du ha gått kursen Min Mission och vara över 20 år. En övre åldersgräns finns inte. I ansökningsprocessen
strävar vi efter att matcha ditt kunnande och praktikönskemål med våra samarbetspartners behov.
FELM VOLUNTEER-PROGRAMMET
ERBJUDER
•

en praktikplats där du får vara med och arbeta för
glädje, fred och rättvisa i världen

•

nya och inspirerande infallsvinklar för arbets- eller
studielivet eller i livets brytningsskeden (fortbildning, arbetserfarenhet utomlands, mångkulturell
kunskap)

•

möjlighet att kombinera praktikplatsen med
studier, forskning och avhandlingsarbete, och på så
sätt vara med och utveckla Finska Missionssällskapets och våra samarbetspartners arbete

•

logi och resekostnader för resor inom praktiklandet

•

stöd från din Felm Volunteer-handledare och från
arbetsgemenskapen

•

praktikintyg som är till nytta i arbetslivet.

VÅRA FÖRVÄNTNINGAR
•

du har gått någondera av utbildningarna Min Mission eller Lähde liikkeelle som Finska Missionssällskapet ordnar

•

du förbinder dig till Finska Missionssällskapets
och samarbetspartnerns värderingar, arbete, målsättningar och instruktioner

•

du har tillräckliga språkkunskaper och arbetar
självständigt och initiativrikt

•

du har ekonomisk möjlighet att stå för de utgifter
som rör praktiken

•

du är anpassningsbar och har en god hälsa

•

du kan uppvisa ett utdrag ur straffregistret om
praktiken innebär arbete bland barn

•

du besöker 2-3 församlingar eller skolor efter din
hemkomst och berättar om dina erfarenheter. Du
är även villig att medverka i Finska Missionssällskapets evenemang.

FELM VOLUNTEER PRAKTIKLÄNDER
FINLAND
ESTLAND

RYSSLAND

FRANKRIKE
KINA

VÄSTBANKEN
SENEGAL

CYPERN
ISRAEL

TAIWAN

JORDANIEN NEPAL

HONGKONG

ETIOPIEN

KAMBODJA
THAILAND

COLOMBIA
TANZANIA

NAMIBIA
BOTSWANA

Information om praktikuppgifterna och ansökningsblanketten finns
på vår hemsida då ansökningsperioderna inleds 1 februari och 1 juni.

STEG FÖR ATT BLI EN FELM VOLUNTEER
Ansök till
Min Mission

Ansökningsblanketten
hittar du på vår hemsida

Fundera över
dina möjligheter att
åka på praktik

Ansök om Felm Volunteeruppdrag inom fem år
efter avslutad utbildning

Ansökan till uppdrag följande år
görs i juni-augusti samt i februari
för uppdrag inom samma år *

Intervjuer hålls inom 1 månad och
det slutliga beskedet ges 3 månader efter ansökningsperioden

Felm Volunteer praktikuppdrag utomlands
2-12 månader

Interaktivt lärande
och delande

Dela med dig av dina erfarenheter
genom församlings- och skolbesök
i hemlandet

*) Till uppdrag som kräver specialkunskap är det möjligt att söka under sommarens ansökningsperiod om du
samtidigt anmäler dig till höstens utbildning. Sökande som tidigare har gått utbildningen prioriteras.

HOPP. SAMARBETE. FRAMSTEG.
Finska Missionssällskapet är en internationell aktör
inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största
finländska organisationerna inom utvecklingssamarbete. Vi verkar i 30 länder tillsammans med mer hundra
samarbetskyrkor och -organisationer.
Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har
varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Vi
strävar efter positiv, hållbar förändring i utvecklingsländerna.
Vi bygger en värld där alla kan göra sin röst hörd. Vi
lever sida vid sida med lokalbefolkningen och verkar tillsammans med lokala samarbetspartner. Vi stöder lokalt
kunnande och lär oss hela tiden nytt via våra samarbetspartner. Som Felm Volunteer jobbar du via oss tillsammans med våra samarbetskyrkor och -organisationer.
Välkommen med!

ANSÖK TILL MIN MISSION

www.finskamissionssallskapet.fi/utbildning

ANSÖK TILL FELM VOLUNTEER

www.finskamissionssallskapet.fi/felm_volunteer

VILL DU VETA MER?

Felm-Volunteer@felm.org

BOKA BESÖK MED AV EN FELM VOLUNTEER

fms@finskamissionssallskapet.fi

