
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Handledning för  
grundläggande CISV-utbildning 
inför Impact 
Ett stöd till dig som leder lokalföreningens utbildning för ledare, 
staber, JC och delegater 
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Introduktion 
Utbildning 
Utbildning är en process som handlar om att ge människor verktyg och färdigheter för att 
uppnå mål och hantera nya situationer på bästa sätt. Utbildning är centralt inom CISV, 
dels för att vi är en fredsutbildande organisation och dels genom att vi med hjälp av 
utbildning kvalitetssäkrar vår egen verksamhet. 
 
Utbildning inom CISV Sweden 
För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt har CISV Sweden och dess 
lokalföreningar fördelat det utbildande ansvaret mellan sig. CISV Swedens ansvar är bland 
annat att erbjuda Impact-utbildningar medan lokalföreningarnas ansvar är bland annat 
att erbjuda mer grundläggande CISV-utbildning, första hjälpen och fadderskap mellan 
ledare. 
 
Den grundläggande utbildningen 
Syftet med den grundläggande utbildningen är att förmedla en allmän kunskap om CISV 
och om våra program så att deltagarna har en bra grund att stå på inför den mer 
djupgående Impact-utbildningen. Målgruppen för utbildningen är de volontärer och 
delegater som ska utbildas på Pre-Impact, det vill säga: 

● ledare, staber och Junior Counsellors (JC) 
● delegater inom Step Up, Youth Meeting (16+), Seminar Camp och International 

People’s Project (IPP). 
 
Impact 
Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred. Impact-utbildningen ger 
verktyg för att skapa fredsutbildning och består av tre delar: 

1. generella kompetenser 
2. tema 
3. programspecifik fördjupning 

 
Impact finns i två former: Pre-Impact, som ger utbildning inför ett program, och 
Post-Impact, som ger utbildning efter ett program. 
 
Element 
Detta dokument är indelat i olika element som vart och ett är inriktat mot ett specifikt 
ämnesområde inom den grundläggande utbildningen. I varje element finns en 
syftesbeskrivning, en listning av elementets innehåll samt länkar till resurser för 
innehållet.  
 

Handledning i grundläggande CISV-utbildning inför Impact (2018)  Sida 2 av 11 



 
 
 

Översikt över elementen 

 

Element 1  Introduktion till CISV 

 

Element 2  CISV som organisation 

 

Element 3  Programöversikt 

 

Element 4  Roller och ansvar 

 

Element 5  Dokument och formulär 

 

Element 6  Tips & trix 

 

Element 7  Utvärdering + bygg en bro inför Impact 
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Element 1 

Introduktion till CISV 

Syfte 

Sedan starten år 1950 har CISV som en global organisation arbetat för att utbilda och 
inspirera till handling för en mer rättvis och fredlig värld, för att skapa vad vi kallar aktiva 
världsmedborgare. I element ett skall deltagaren introduceras till CISV dess historia som 
en fredsutbildande organisation. 

 

Innehåll 

1. CISV - hur det började 

2. CISVs uppdrag och värdegrund 

3. Centrala begrepp och förkortningar som är vanliga 

4. Fredsutbildning inom CISV 

5. Upplevelsebaserat lärande 

6. Utbildningsområden ( konflikthantering, mänskliga rättigheter, mångfald och 
hållbar utveckling ) 

 
Resurser 

För detta elementet bör utbildaren ha en tidigare erfarenhet inom CISV att dela med sig av 
till deltagarna. 

● https://cisv.org/about-us/our-story/ 
● https://cisv.org/about-us/what-we-do/ 
● http://mycisv.cisv.org/assets/T-02_Big_Education_Guide 
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Element 2 

CISV som organisation 

Syfte 

I detta element introduceras CISV som en global organisation på internationell, 
nationell och lokal nivå. Deltagaren får förståelse om sin roll som en del i vårt 
internationella nätverk. Deltagaren introduceras till CISV Swedens struktur med 
kommittéer, kansli och nationell styrelse samt motsvarande struktur i den lokala 
föreningen. 

Innehåll 

1. CISV som en global organisation  

2. CISV som organisation i Sverige - struktur och kommittéer 

3. Lokalföreningen 

 
 
Resurser 

● https://cisv.org/about-us/our-partners/ 
● https://cisv.org/resources/running-cisv-international/the-international-structure

/ 
● https://www.cisv.se/om-cisv/cisv-sweden/ 
● https://www.cisv.se/om-cisv/nationella-kommitteer/ 
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Element 3 

Programöversikt 

Syfte 

Syftet med detta element är att deltagaren ska få en grundläggande kännedom om våra 
olika program innebär samt vad som skiljer dem åt.  
 
Innehåll 

1. Village 

2. Youth Meeting 

3. Interchange 

4. Step Up 

5. Seminar Camp 

6. IPP 

7. Mosaic 

 
Resurser 

● https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/ 
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Element 4 

Roller och ansvar 

Syfte 

I detta element introduceras deltagaren för de olika roller som finns på det program 
som hen skall delta på, vilka ansvarsområden som hör till respektive roll samt vad 
föreningen förväntar sig från deltagaren inför, under och efter programmet. 
 
Innehåll 

Innehållet anpassas efter det program som deltagaren ska delta på. 
 
 

  Village  Youth 
Meeting  Interchange  Step Up  Seminar 

Camp  IPP 

Stab  ✓✓  ✓✓    ✓✓  ✓✓  ✓✓ 

Ledare  ✓✓  (ej för 16+)  ✓✓  ✓✓     

JC  ✓✓           

Deltagare  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓ 

Arrangerande 
lokalförening  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓ 

Skickande 
lokalförening  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓ 

Föräldrar  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓     

Värdfamiljer  ✓✓    ✓✓  ✓✓     

Partner- 
organisation            ✓✓ 

CISV Sweden  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓  ✓✓ 
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Resurser 

● Village 
○ http://mycisv.cisv.org/assets/Village_Programme_Guide 
○ https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/village/ 

● Youth Meeting 
○ http://mycisv.cisv.org/assets/Youth_Meeting_Programme_Guide 
○ https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/youth-meeting/  

● Interchange 
○ http://mycisv.cisv.org/assets/Interchange_Programme_Guide 
○ https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/interchange/ 

● Step Up 
○ http://mycisv.cisv.org/assets/Step_Up_Programme_Guide 
○ https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/step-up/  

● Seminarieläger 
○ http://mycisv.cisv.org/assets/Seminar_Camp_Programme_Guide 
○ https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/seminar-camp/  

● International People’s Project 
○ http://mycisv.cisv.org/assets/IPP_Programme_Guide 
○ https://www.cisv.se/laeger-och-projekt/international-peoples-project/  

● Att arrangera program 
○ https://www.cisv.se/verktyg/aktiv-i-lokalfoereningen/arrangera-laeger-o

ch-program/ 
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Element 5 

Dokument och formulär 
 
Syfte 

Element 5 handlar om vilka dokument och formulär CISV använder sig av samt deras 
funktion. Varför är de viktiga? Vart hittar man dom? Vilket dokument är till för vem?  
 
Innehåll 

1. Programguiden 

2. Formulär 

3. Pre-Camps (1 och 2) 

4. myCISV 

5. Programme Director’s Planning and Evaluation Form (PDPEF) 

6. CISV:s reseförsäkring 

7. Medlemskap 
 

Resurser 

●  https://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/guider-och-dokument/ 
●  https://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formulaer/ 
●  https://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/pre-camps/ 
● http://mycisv.cisv.org/assets/Pre-Camp_Help_Notes 
●  https://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/mycisv/ 
● http://www.cisv.org/resources/running-or-taking-part-in-educational-programme

s/evaluation-and-research/evaluation-tools/ 
● http://mycisv.cisv.org/assets/5_Key_Training_Points_for_the_PDPEF 
● https://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/resefoersaekring/ 
● https://www.cisv.se/engagera-dig/bli-medlem/ 
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Element 6 

Tips och trix för dig som är delegationsledare - 
så lyckas du med ditt uppdrag 

 
Syfte 

Detta element är till för att ge verktyg till delegationsledare i deras planering inför 
kommande program. 
 
Innehåll 

1. Village 
a. National Night 
b. National costume 
c. Scrapbooks 

2. Step Up och IPP 
a. Cultural Activity 

3. När du reser 
a. Visum 
b. Vaccinationer 
c. Värdesaker 

4. Övrigt 
a. Delegationsträffar 
b. Föräldraträffar/kontakt 
c. Profilmaterial 

 
Resurser 

● Village http://mycisv.cisv.org/assets/Village_Programme_Guide 
● Youth Meeting http://mycisv.cisv.org/assets/Youth_Meeting_Programme_Guide 
● Interchange http://mycisv.cisv.org/assets/Interchange_Programme_Guide 
● Step Up http://mycisv.cisv.org/assets/Step_Up_Programme_Guide 
● Seminar Camp http://mycisv.cisv.org/assets/Seminar_Camp_Programme_Guide 
● International People’s Project 

http://mycisv.cisv.org/assets/IPP_Programme_Guide 
● Profilmaterial https://www.cisv.se/om-cisv/profilmaterial/  
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Element 7 

Bygg en bro till Impact 
 
Syfte 

Under detta element får deltagaren tillfälle att reflektera över sig själv och sitt uppdrag. 
Deltagaren introduceras till CISV Swedens Impact-utbildningar, informeras om att 
Pre-Impact är obligatoriskt för ledare, JC, staber, delegater på Step Up samt enskilda 
deltagare på YM 16+ och uppmanas att boka in datumet för sin Pre-Impact-helg så snart 
som möjligt. 
 
Innehåll 

1. Självreflektion 

2. Introduktion till Pre och Post Impact  

3. Övriga frågor 

 
Resurser 

https://www.cisv.se/fredsutbildning/utbildning-och-impact/ 
https://www.cisv.se/kalendarium/ 
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