MOSAICHANDBOKEN

1

En guide i vad, hur och varför

CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att
skapa en fredligare värld. Vi arbetar med fredsutbildande aktiviteter på lokal, nationell
och internationell nivå.
Mosaic är det program som fokuserar på just det lokala och tanken är att denna handbok
ska fungera som ett verktyg för lokalföreningar som är intresserade av Mosaic-projekt.
Handboken är uppdelad i tre kapitel som leder er hela vägen från idé till avslut och kan
antingen läsas kronologiskt eller så kan ni hoppa direkt till den del ni vill veta mer om.

Mosaic-kommittén håller gärna utbildningar för dig som är intresserad av Mosaic. Dessa
utbildningar sker antingen genom att ni deltar på en nationell utbildningshelg i
Mosaicprogrammet, eller genom att vi besöker er i er lokalförening.
Med värme,
Mosaic-kommittén
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Innehållsförteckning

Del 1. Vad är Mosaic?
CISV och Freden
Varför ska vi genomföra ett Mosaicprojekt?
Del 2. Mosaic – steg för steg
Brainstormingfasen
Mosaic-målen
Hur når vi våra mål?
Samarbetspartner
Del 3. Hjälpmedel
Från idé till verklighet
Utvärdering
Lycka till!
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DEL 1. VAD ÄR MOSAIC?
Mosaic är ett av CISV:s program och det består av unika fredsutbildande projekt som
sker på lokal nivå. Dessa projekt stärker och inspirerar människor att skapa konkret
förändring för ett fredligare närsamhälle.
Hur ett Mosaic-projekt ser ut varierar väldigt mycket då alla projekt utgår från det lokala
behovet. Det är fritt fram för deltagarna att utforska närmiljön och formulera sitt projekt
hur dem vill.
I Mosaic sker en pedagogisk process
som i alla CISVs program där olika mål
sätts upp för att utveckla deltagarnas
attityd, kunskaper och färdigheter för ett
aktivt medborgarskap i ett mångkulturellt
samhälle.
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CISV och freden

Ett Mosaic-projekt ska utgå från något av CISV:s fyra utbildningsområden.
•
•
•
•

Mångfald
Mänskliga rättigheter
Konflikthantering
Hållbar utveckling

Det är utifrån dem som all CISVs verksamhet
skapas. Passar er idé in i en eller flera av
dessa fyra rutor så har ni något väldig bra
att bygga ert Mosaic-projekt på.

5

Varför ska vi genomföra ett
Mosaicprojekt?
Därför att Mosaic är…
• …ett perfekt sätt att förankra fredsutbildning i verkligheten.
• …ett sätt att rekrytera nya, samt engagera befintliga medlemmar.
• …något som ger CISV en identitet i lokalsamhället.
• …något som skapar samhörighet i lokalföreningen.
• …något som gör att CISV blir aktivt året om.
• …något som engagerar alla - ålder eller kön spelar ingen roll.

• …billigt. Ni kan få upp till 5000 kr för ert Mosaic-projekt från CISV Sweden.
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DEL 2. MOSAIC – STEG FÖR STEG
Planeringsfas
Hitta ett tema
Definiera en målgrupp
Sätt upp mål för projektet
Utveckla aktiviteter
Fyll i worksheet
Skicka till Mosaic-kommittén och få det godkänt
Sök ev. projektetbidrag från CISV Sweden

Under projektets gång
Driv projektet
Efter projektslut
Gör en egen utvärdering
Gör en utvärdering i Mosaic-worksheetet och skicka till kommittén
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Brainstormingsfasen
Kanske vill ni göra ett läger under en veckas tid? Eller en seminarieserie under en
termin? Eller varför inte helgträffar med juniorerna? Eller ett projekt som mynnar ut i en
festival tillsammans med andra likasinnade organisationer?
Det viktigaste är att hitta något som ni brinner för och det enda som kan sätta gränser för
er är er egen fantasi. Det bästa med ett Mosaic-projekt är att ni har möjlighet att utforma
det precis som ni vill. Gör ni det som ni tycker
är kul och det ni brinner för blir det ofta bättre
resultat!
Ett förslag är att ha en brainstormingssession
där ni tillsammans skapar en bank av idéer och
metoder som kan mynna ut i ett tema och ett
faktiskt projekt.
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Mosaic-målen

Mosaic syftar till att aktivt upptäcka ett tema i en lokal kontext.
Mosaic uppmanar till kreativitet och kritiskt tänkande vid problemlösning.
Mosaic skapar en personlig vilja att bli en aktiv medborgare.
Mosaic lär deltagare att ta initiativ i deras lokalsamhälle.

9

Hur når vi våra mål?
CISV arbetar upplevelsebaserat och upplevelsen består av tre steg.
• Upptäck: Lyft upp problemet och visa att det finns. Tänk kreativt och använd gärna så
många sinnen som möjligt.
• Förstå: Forska djupare i ämnet. Varför just det här temat? Relatera till verkligheten.
• Skapa: Få deltagarna att fundera över hur en själv kan göra för att få en förändring i
förhållande till temat.

Det är ert jobb som projektgrupp att få deltagarna att gå igenom dessa tre faser.
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Samarbetspartner
Att genomföra ett projekt med en samarbetspartner är otroligt givande eftersom det kan
bidra med nya perspektiv som kan gynna projektet. Det kräver dock en extra tydlig
planering, ett gott samarbete och en ömsesidig respekt. Det är dock ofta givande för alla
involverande parter.
Att ha minst en samarbetspartner är något uppmuntras i alla Mosaic-projekt och det är
tänkt som ett hjälpmedel att uppfylla målen.
Om ni inte aktivt vill involvera en samarbetspartner
I ert projekt kan ni alltid undersöka hur andra
organisationer arbetar och hämta inspiration från
deras verksamhet. Det finns till exempel flera andra
organisationer som arbetar med liknande frågor och
som är mer synliga i samhället. Våga lär er av dem!
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DEL 3. HJÄLPMEDEL
När allt är planerat är det bara att köra på!
Mosaic-kommittén finns alltid tillgänglig att svara på frågor och erbjuda stöd i ert projekt.
Kontakta kommittén på
mosaic@se.cisv.org
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Från idé till verklighet
När ni har hittat ett tema och en projektgrupp är det dags att fylla i Mosaic Worksheet.
Den senaste versionen av detta formulär finns alltid på www.cisv.org/mosaic eller fås av
Mosaic-kommittén. Här fyller ni kort information kring ert projekt samt hur ni tänker
arbeta med målen.
Därefter ska ni skicka ert ifyllda
Mosaic Worksheet till
Mosaic-kommittén som
går igenom det. När det är godkänt
så återkommer vi till er och det är
bara att köra igång!
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Utvärdering

En utvärdering av projektet görs i samma Mosaic-worksheetet som ni skickade in innan
projektet drog igång. Nu ska ni utvärdera hur väl ni har nått Mosaic-målen. Den ska
skickas in till Mosaic-kommittén senast två veckor efter projektets slut.
Det kan även vara bra att göra en intern utvärdering
för att ta med sig lärdomar från projektet till
lokalföreningen.
Ni kan ex tänka på:
• Vad gjorde vi bra/dåligt?
• Vad kan jag ta med till nästa projekt?
• Vad kunde vi gjort annorlunda?
• Motsvarade resultatet vår målsättning?
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Lycka till!
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