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Sammanfattning av Torekällgymnasiets biståndsprojekt 
Biståndsprojektet är en del av Torekällgymnasiets helhetsskapande projekt, Värdeskapande 
lärande (VL) som vi elever arbetar med under våra tre år på skolan. Idéen blommade ut av en 
av skolans lärare, Magnus Fasth, som under åren 1992–1994 arbetade som volontär i Lettland 
och jobbade med ett biståndsprojekt på en skola och på ett äldreboende. Utifrån detta 
presenterade Magnus sina erfarenheter och hur värdefullt det är att få vara med i ett sådant 
projekt för sin klass och märkte att ett stort intresse fanns bland eleverna.  
Intresset av projektet spred sig sedan över hela skolan som resulterade i att lärare och elever 
från olika program och under slutet av våren 2018 hade vi ett första möte där projektet 
presenterades. Under uppstarten av höstterminen 2018 sattes planeringen av projektet igång 
på riktigt. Flera organisationer kontaktades och en jämförelse gjordes på de olika 
organisationernas utbud. Till slut föll valet på Projects Abroad som var i behov av vår hjälp och 
kunde erbjuda oss den bästa helhetslösningen där vi i gruppen kan lägga fokus på det viktiga – 
att bistå med vår kunskap. Resan är planerad att genomföras under vecka 10 och11 2019 men 
kan möjligtvis behöva flyttas beroende på tillgång till flyg och boende. 
 

Vilka är vi?  
Torekällgymnasiets biståndsprojekt består av 16 stycken 
elever som läser andra eller tredje året på Bygg- och 
anläggningsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet, 
fordons- och transportprogrammet och Vård- och 
omsorgsprogrammet. Under projektets olika faser har vi blivit 
och kommer bli handledda av fyra av Torekällgymnasiets 
undervisande lärare. 
 
Vad är syftet med biståndsprojektet? 
Syftet med biståndsprojektet är att vi elever utifrån våra 
yrkeskunskaper som vi har samlat på oss under vår tid på våra 
respektive program, ska se värdet i våra kommande 
yrkesroller. Ett stort fokus kommer att läggas på samarbete 
yrkena emellan som är en oerhört viktig del för att uppnå ett 
lyckat resultat i projektet. Med tanke på detta är valet av land 
och plats – Jamaica, ett oerhört passande sådant. Jamaica är 
ett litet ö-land i Västindien med cirka 2 miljoner invånare som 
lider av en enorm fattigdom som tyvärr påverkar invånarnas, 
och inte minst barnens hälsa och chans till en god hälsa och 
utbildning. Landets geografiska position har även bidragit till att Jamaica har drabbats av stora 
orkaner som har förstört stora delar av landet. Projects Abroad är baserade i bergsstaden 
Mandeville ungefär 40km västerut från huvudstaden Kingston. Tillsammans med 
biståndsorganisationen Projects Abroad kommer vi att vara en del i arbetet för att motverka 
invånarnas dåliga hälsosituation genom att framförallt hjälpa till med att återuppbygga skolor 
och byggnader som är bristfälliga i sina sanitära lösningar eller har skadats i orkaner. Vi 
kommer dessutom vara tillgängliga för att ge människor vård och omsorg genom bland annat 
hälsoundervisning, aktiviteter, enklare sjukvård och stöd för barn med extra behov. 



  
 
Vilka är Project Abroad? 
Vår samarbetspartner, Project Abroad är en internationell 
organisation vars uppdrag är att uppmuntra volontärer i alla 
åldrar till att utföra ett meningsfullt arbete i utvecklingsländer 
runt om i världen. Det hela startade under början av 1990-
talet där ett par studenter ville ta ett sabbatsår från sina 
universitetsstudier. Med hjälp av sin lärare kunde de 
kombinera resa och arbete genom att resa till Rumänien för 
att undervisa rumänska elever. Detta blev startskottet för den 
organisation som idag består av fler än 500 anställda och fler 
än 200 olika omfattande projekt runt om i världen. Project 
Abroad består av fyra grundpelare som  
speglar organisationens värderingar: 
 
1. Att bidra – Project Abroad tror på att bidra med hjälp där den behövs. Oavsett om hjälpen 
behövs av individer, organisationer, miljöprojekt eller hela 
samhällen så svarar Project Abroad på behoven så effektivt 
de kan med de förmågor och resurser de har till förfogande. 
 
2. Företag – Som organisation tror Project Abroad att det 
mest effektiva sättet att organisera människor och resurser 
för de olika aktiviteterna och projekten som finns tillgängliga 
är genom att bedriva sin verksamhet som ett företag. Det 
möjliggör en förening av resurser och spridning av risker och 
uppmuntrar samtidigt förnyelse. 
 
3. Samhälle – Project Abroad tror att deras multinationella 
gemenskap som består av kollegor, volontärer och partners 
runt om i världen, avgörs deras framgång. De tror på att 
varje enskild individ har en unik förmåga att bidra med sin 
kompetens. 
 
4. Kultur – Project Abroads fjärde och sista pelare består av 
är tron på att det kulturella utbytet som sker mellan 
människor som kommer från olika bakgrunder, samhällen 
och länder i situationer som volontärsarbeten. Detta utbyte 
är något som leder till ett skapande av en värld med större 
ömsesidig respekt och förståelse för varandra. 
 

 
 
 
 



 
 
Vad är målet innan resan?  
För att kunna genomföra projektet har vi under hösten gjort en noggrann planering där vi 
bland annat har analyserat våra tillgängliga resurser men även vilka resurser som behöver 
utvecklas. Eftersom att det är första gången vi utför ett sådant projekt valde vi att kontakta en 
skola som har gjort ett liknande projekt. Wisbygymnasiet på Gotland har under ett antal år 
arbetat kontinuerligt med volontärsarbeten och efter kontakt med skolan fick vi möjligheten 
att besöka skolan för ett studiebesök. Där gav de involverade eleverna och lärarna oss en 
betydelsefull och informativ beskrivning över hur deras olika processer kring projektet har 
gått. När det kommer till den ekonomiska delen har vi under planeringsfasen beslutat att 
fokusera på att försöka få tag på sponsorer bland annat genom att kontakta olika företag. Via 
skolans konton på sociala medier kommer vi att sprida information om vårt projekt där flera 
insamlingar kommer att göras. Vi kommer även att satsa på att sprida information om vårt 
projekt genom konton/personer med många följare för att nå ut till så många som möjligt. Vi 
kommer även att synas till på olika mässor, marknader och konserter där målet är att samla så 
många donationer som möjligt. 
 

Hjälp oss att göra livet bättre för invånarna i Mandeville. 
För att vi ska kunna göra skillnad för 
Mandevilles invånare behöver vi din hjälp.  
Ingen kan inte göra allt, men alla kan göra 
något. Vi tar tacksamt emot alla bidrag, små 
som stora från dig som privatperson eller för er 
som företag/organisation. Ditt bidrag hjälper 
oss att tillsammans kunna göra skillnad. Tack! 

 
För att stödja oss i vårt  
arbete att göra livet  
bättre för invånarna i  
Mandeville, swisha valfri summa  
till: 123-288 12 58 

 
Vi tar även emot ditt bidrag genom Postgiro. 
PG: 343 18-6  
Märk bidraget med: Biståndsgruppen 
 

 


