
Prag, Tjeckien, 2017 

Under detta IPP befann sig IPP-deltagarna 
på ST Joseph Home som är det enda centret 
för personer som har drabbats av MS i 
Tjeckien. Under projektets gång fick 
deltagarna skapa olika typer av aktiviteter 
och umgås med personerna på boendet på 
olika sätt. Personerna på boendet fick 
uppleva mycket mer än vad de vanligtvis får 
och det blev ett fantastiskt utbyte mellan de 
olika parterna.
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Lissabon, Portugal, 2017
I detta projekt fick deltagarna jobba med att 
stärka ungdomar i Adroana som befinner sig i 
utanförskap. Under detta IPP påbörjades 
byggandet av en workshop-lokal som kommer 
att användas till att utveckla deras praktiska 
färdigheter. Parallellt med detta anordnades 
både lekfulla och utbildande aktiviteter med 
ungdomarna där målet var att få dem att inse 
att de kan mer än vad dem tror och att de bör
ta mer plats i sitt lokala samhälle.
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San Juan de Risec 
Colombia 2015
På andra sidan Atlanten, bland Colombias 
slätter, hittar vi San Juan de Riosec där 
befolkningen minskat kraftigt de senaste åren. 
Organisationen ’Dejando Huellas’ såg att 
många unga var omotiverade och sökte sig 
vidare ut från San Juan. Tillsammans med 
organisationen uppmuntrade vi ungdomarna 
att få deras röst hörda, se sin potential och 
använda sig utav det för en förändring.  
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Roskilde, Danmark, 2013 

Röda korsets 'Visitor Friends Program' i 
Roskilde ville ändra trenden att äldre blir allt 
ensammare. IPP-deltagare och äldre 
parades ihop och umgicks under projektets 
gång vilket skapade en större förståelse över 
generationsgränserna. Det kunde t.ex. vara 
en fika, en promenad eller en shoppingtur. 
Genom idéutbyte och samarbete skapade 
IPP-deltagarna och Röda Korset en bok med 
deltagarnas tankar om temat i fråga.  
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Grand-Bassam, 
Elfenbenskusten 2013 
I en stad där nedskräpning är ett stort 
problem, fick Matilda, Kristina och resten av 
IPP-deltagarna 'tänka grönt'. Uppdraget var 
fysiskt utmanande, men viktigast av allt var 
att uppmuntra det lokala samhället att välja 
hållbara alternativ inför framtiden. Under 
projektet fick de bland annat träffa 
borgmästaren och prata om de miljöproblem 
som de upplevde. 
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