ENGINE ENTREPRENÖRSKAP GENOM INTERNATIONELLA
ERFARENHETER
VI VILL GE DIG FÖRUTSÄTTNINGEN ATT VARA MED I
UTVECKLINGEN AV EN LANDSBYGD DÄR UNGA TRIVS OCH KAN
UTVECKLAS!
Vi vill genom ENGINE ge praktisk erfarenhet och stärkt självförtroende för att ni ska
ha en bättre grund att stå på i ert framtida yrkesliv.
I ENGINE vill vi ge dig tio dagar i Skottland med introduktion i värdlandets kultur,
studievisiter och fem dagar ute på en arbetsplats inom ett av de
yrken/intresseområden som du angivit. På arbetsplatsen kommer du att delta i den
dagliga verksamheten och få en chans att tillgodose dig nya erfarenheter, tankar och
idéer och möjligheten att praktiskt pröva nya sätt att göra saker inom ditt hantverk
eller arbetsområde. Vi kommer även att hålla ett antal förberedande workshops
innan resan.
Knyta nya kontakter
I aktiviteterna vi anordnar vill vi såklart ge er nya kunskaper och inspiration men
också en chans för er att träffa varandra och utveckla ett nätverk av likasinnade.
Detta för att ni ska få den bästa chansen att fortsätta utvecklas även efter att ni
deltagit i ENGINE. Det är viktigt att ha någon eller några att utbyta tankar och idéer
med och för att ensam inte är stark, utan tillsammans kan man verkligen göra
skillnad!
Sociala medier
Vi ser gärna att ni tar möjligheten att instagramma för Leader Linné Småland eller
vlogga för ett skotskt projekt (Rural Youth Project) som jobbar med att lyfta
landsbygden och ungdomarna som lever och verkar där. Det är en chans att göra din
röst hörd och ge ditt perspektiv på hur det är att bo här, möjligheter som
utmaningar. Många andra unga har redan tagit chansen att vlogga för RYP och inte
bara unga från Skottland utan från flera andra länder däribland Sverige, Australien
och Tyskland.

I ENGINE FINNS DET UTRYMME FÖR DIG SOM DELTAGARE ATT
PÅVERKA HUR DIN TID I PROJEKTET KOMMER ATT SE UT!
Initialt kommer projektledaren i samtal med dig fastställa vad du har för intressen
och behov. Därefter kommer vi gemensamt att ta fram tre områden som du kan

tänka dig att göra ditt erfarenhetsutbyte inom. Projektledaren i samarbete med våra
partners i Skottland kommer sedan att söka reda på lämpliga företag eller
organisationer inom våra Leaderområden som kan tänkas ta emot dig.
Vi ber dig att hålla i åtanke att sökningen begränsas av området vi verkar i och hur
unikt eller vanligt det område du angett är. Vi försäkrar dock att vi kommer att göra
vårt yttersta för att du ska bli nöjd med den plats du blir angiven.
Vill du vara med i vår utvecklingsgrupp?
I vår utvecklingsgrupp finns det möjlighet att påverka utvecklingen av projektet.
ENGINE är ett ungdomsprojekt och vad är då bättre än att låta er ungdomar influera
riktningen som projektet tar? Vi ser gärna att eran röst görs hörd och att det finns
ungdomar som vill engagera sig i kontakten och utbytet med våra skotska deltagare.

DELTAGANDE I ENGINE ÄR KOSTNADSFRITT!
Resan till Skottland med flyg och transport till och från flygplats kommer att betalas
och organiseras av oss. Du kommer att bo i en av tre områden: Angus, Fife eller
Perth and Kinross. Detta är de tre Leaderområden som ingår i ENGINEs partnerskap
tillsammans med Leader Linné Småland. I vilket område du blir placerad i beror på
vilka önskemål om intresseområde och tillgång på organisationer och företag som
kan tänkas ta emot dig.
Boende kommer vi att ordna på förhand åt dig. Hur boendet kommer att se ut är
svårt att förutse. Det kommer antingen att vara hemma hos en värdfamilj eller på ett
lokalt vandrarhem. Om det är så att boende inte går att ordna nära arbetsplatsen
kommer vi även att ordna transport åt dig. Förhoppningen är ändå att vi ska hitta en
värdfamilj för att du ska få en chans till det extra mervärdet av att känna på
vardagen i Skottland och knyta djupare kontakter.
Projektledarnas roll under din Skottlandsvistelse
Under den tid du befinner dig i Skottland finns projektledaren alltid tillgänglig på
telefon eller genom mejl. Såklart räknar vi med att du endast kommer att ha en
positiv upplevelse! Men i det fall du råkar ut för en olyckshändelse eller har
klagomål på din värdfamilj eller arbetsplats, vill vi att du ska känna dig trygg med att
du har någon att vända dig till. Projektledaren på den skotska sidan av ENGINE
kommer såklart också att finnas tillgänglig för dig.
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