
Dream itDo it!
Dream itDo it!

Vi byggde vår egen skatepark! 
Vi får stå på scen varje vecka!

Vi var 300 personer som lanade!

Vad drömmer du om att förverkliga på din fritid?



6  punkter
- för ett lyckat projekt!

Bra rubriker att ha med i en Projektplan
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Vad är er dröm? 
Vad vill ni göra, vad är er idé? Skriv ner den och se till så att ni 
är överens. 

Vilka är ni – ha roligt! 
Vilka ska genomföra projektet, känner ni varandra, vem är 
bäst på vad? Se till så att ni har roligt när ni jobbar, då kommer 
det bli mycket lättare att nå målet.

Vad ska göras? 
Nu är det dags för planeringen, vem ska göra vad, när ska det 
var klart och när träffas ni för att kolla så att allt är gjort?

Marknadsföring 
Kanske behöver ni informera om projektet. Allt behöver inte 
kosta. Tryck på en gammal tröja och häfta upp på anslagstav-
lan, sprid på nätet till alla du känner eller bjud på godis och 
dela ut flyers. Skicka ett tips till tidningen eller radion.  

Genomför 
Dags att genomföra! Fundera igenom och gör en lista på allt 
som kan gå fel, vad gör ni om det händer? 

Fira 
Dags att fira att ni genomför projektet! Det är viktigt att samlas 
och känna att ni faktiskt lyckades, då kan ni också utvärdera 
hur ni kan göra det bättre nästa gång

Bakgrund  - Vilka är ni, varför kom ni på detta projekt?

Mål   - Vad vill ni göra, vad ska uppnås, förbättras?

Metoder/ 
aktiviteter

 - Vad är det ni vill göra och hur?

Tidsplan   - Hur lång tid tar det? När ska ni göra vad? 

Budget   - Hur mycket pengar kommer det gå åt? 



starta en Vi unga-klubb!

Utbildning
Vi hjälper dig så klart med ditt projekt med både utbildning, stöd 
och pengar. Vi genomför en arrangörsutbildning för er, som ger er 
grunderna i hur ni sätter mål, planerar, genomför och utvärderar ert 
projekt. Hur ni kan skaffa pengar och hur en budget ser ut. Vi jobbar 
utifrån ert egna projekt vilket gör att efter utbildningen har ni kommit 
igång med hela ert arbete. 

Utbildningen innehåller 
• Målbildning och idéskapande
• Planering, arbetsfördelning och delegering
• Genomförande
• Utvärdering och redovisning
• Marknadsföring och information
• Budget och ekonomi
• Krishantering, hur förebygger vi att det går åt helvete!

- Samla ihop minst fem personer som vill vara med
- Bestäm vad ni vill göra i klubben 
-  Ha ett nybildningsmöte där ni bildar klubben.  
   Vi kommer gärna och hjälper till med detta!
-  Skaffa ett bankkonto så att ni kan få pengar från Vi Unga 
- Sätt igång med ert projekt! 

Har du en dröm som du vill förverkliga?

Nästa arrangörsutbildning: efter önskemål



Vi Unga
Vi Unga är partipolitiskt och religiöst obunden organisation med 
ungefär 8000 medlemmar i 200 klubbar över hela Sverige. Vi 
Unga är till för att alla barn och ungdomar ska få utvecklas, 
känna sig betydelsefulla och förverkliga sina ideér. Helt enkelt för 
att alla ska få en bra, utvecklande och rolig fritid! 

Verksamheten sker i klubbar som kan syssla med i princip vad 
som helst. Det kan vara alltifrån att arrangera spelningar till att 
åka skateboard till att sticka eller ha filmkvällar. Huvudsaken är 
att det är klubben själva som bestämmer verksamheten. Som 
klubb i Vi Unga kan ni till exempel få hjälp med att söka pengar 
till verksamhet, få utbildning i ledarskap och arrangörsskap, verk-
samhetsstöd om 1500 kronor varje år, hjälp med möten, hitta 
lokaler eller ledare. Vad en klubb vill få hjälp med av Vi Unga är 
alltid anpassat efter klubbens önskemål!

Kontakta oss 
www.viunga.org  doit@viunga.org 

Telefon: 08-679 03 56
Post: Vi Unga, Box 26164, 100 41 Stockholm


