Vill du vara volontär under Stiftsungdomsdagarna (SUD) 2019?
Vad innebär det att vara volontär under SUDen?
Som volontär får du en eller flera konkreta, praktiska uppgifter under genomförandet av SUDen,
och eventuellt även inför förberedelserna. I uppgifterna medföljer:
●
●
●
●

Funktionär vid matstationen
Nattvakt
Förare
Hålla rent, tömma papperskorgar

Vad får du ut av att vara volontär?
Förutom det uppenbara – att du gör en viktig insats för de katolska ungdomarna i Sverige, för SUK
och för kyrkan och Gud – så får du erfarenhet som är meriterande och du kan skriva in i ditt CV.
Intyg lämnas på begäran. Vi lovar även gott umgänge med dina medvolontärer och deltagare under
stiftsvallfärden.
Vad innebär det att vara volontär under SUDen?
Volontärerna hjälper oss att genomföra en så smidig och bra SUD som möjligt. Det finns massor
med saker att göra, både på plats och innan, och vi behöver din hjälp.
Vem kan vara volontär?
Vi vill ha dig som är energisk, inte rädd för att ta i och arbeta hårt. Du ska kunna ta instruktioner,
men även kunna fatta egna beslut. Du ska vara minst 18 år. Erfarenhet från genomförande av läger
eller andra stora ungdomsaktiviteter är meriterande.
Du förväntas vara med under hela SUDen, och det krävs att du som volontär kommer tidigare än
alla deltagare. Några volontärer förväntas även att komma redan på torsdag och övernatta. Du
kommer inte vara upptagen konstant, utan kommer även kunna delta i programmet, dock
bestämmer vi vilka tider vi behöver dig, det säger vi i förväg.

Skicka in din ansökan snarast! Vi kommer att se över din ansökan och se var du bäst kan göra
nytta. Vi behandlar ansökningarna löpande, så ju tidigare du skickar in din ansökan, desto större
är chansen att du får den uppgift du helst vill ha!
Frågor? Maila till: sud2019@suk.se

Jag vill vara volontär på SUD, 30 aug - 1 sept 2019
Namn:
Personnummer:
Telefonnummer:
E-mail:
Bostadsort:
Lokalförening:
Storlek på T-shirt:
Erfarenhet av ungdomsarbete i SUK och andra ställen:

Ev. Referens:

Jag har följande kunskaper:

☐ B-körkort
☐ Ministrant
☐ Gått beredskapsplanen ☐ Ministrantledare
☐ Ljud- eller ljusteknik ☐ Första hjälpen
☐ Annat:
Har varit med på SUD/NUD/VUD följande år:

☐ Mathantering (café, restaurang)
☐ Sjunger
☐ Scen/Tältbygge

Jag vill helst jobba med detta:
Rangordna 1-2-3. Du får sätta samma siffra flera gånger.

☐ Café/Matstationer ☐Hålla rent (toaletter ingår)☐Arbete vid scenen (ljud, ljus, rodd)
☐ Nattvakt
☐Ministrant
☐Allmänt praktiskt funktionär
☐ Jag kan tänka mig att vara huvudansvarig för ett område/en uppgift
Jag kan vara volontär på plats:

☐ Redan från torsdag, 29 augusti
☐ Kan endast komma fr.o.m. fredag morgon, 30 augusti
Hur tar jag mig dit?
Ta tåget till Motala eller Mjölby och därefter buss till Vadstena. Använd gärna Östgötatrafikens
reseplanerare på https://www.ostgotatrafiken.se/.
Hör av dig om du behöver samåka så löser vi det på bästa möjliga sätt.

Skicka per post:
SUK
Box 2150
103 14 Stockholm

Skicka in ansökan per mail till:
sud2019@suk.se
senast den 21 juli

