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Information till svenska partners: församlingar och organisationer 
 

 

Ready4More i samverkan med svensk partner 

 

• Ready4More erbjuder samverkan med svenska församlingar och organisationer, som genom sina 

kontakter och arbeten i olika länder känner till behov av praktiska insatser och vill presentera dem 

genom Ready4More.  

 

• I de fall församlingen/organisationen själv kommer att ansvara för volontärinsatsen fungerar 

Ready4More som förmedlare av intresserade personer genom att presentera behov på hemsidan. 

Ready4More är då helt enkelt en anslagstavla, ett fönster och en ytterligare kontaktyta för 
församlingen/organisationen att synas och nå ut. Församlingen/organisationen tar då själv helt 

ansvar för den fortsatta processen efter det att Ready4More har länkat vidare eller förmedlat 

information om den/dem som har anmält intresse. 

 

• I de fall den svenska församlingen/organisationen endast är förmedlare av ett behov till 

Ready4More och ansvaret för insatsen ligger helt hos den utländska partnern, ansvarar 

Ready4More för den fortsatta processen att samordna kontakten mellan den utländska partnern 

och volontären.  

 
• Presentationen av behov på sajten Ready4More är kostnadsfri för samverkande 

församling/organisation. 

 

• Samverkande organisation förutsätts dela det syfte, den värdegrund och den missionssyn 

Ready4More har, uttryckta på hemsidan, i vårt Mission Statement och i Lausannedeklarationen. 

 

• I de fall samverkande organisation har internationell bas förutsätts den ha kontor i Sverige. 

 

• Den volontärinsats behovsbeskrivningen gäller ska äga rum utomlands. 

 
• Se även policydokumentet ”Kriterier för förmedling och samverkan” under Organisation. 
 

Behovsformulär 

 

• Behovsbeskrivningen till Ready4More sker genom särskilt formulär, som tillhandahålls av 

Ready4More. Det fylls i elektroniskt och skickas till oss på info@ready4more.se. Det går bra att 

presentera flera behov samtidigt, då i separata formulär. 

 

• I formuläret anges även hur församlingen/organisationen önskar att den fortsatta processen ska 
ske: Genom eget ansvar eller genom Ready4More. 

 

• Det är önskvärt att lämplig bild bifogas vid insändande av behovsbeskrivning, om det är möjligt.  
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Ready4More i samverkan med utländsk partner 

 

• Ready4More erbjuder också nationella församlingar och organisationer i olika länder möjlighet 

att presentera behov för att få hjälp från seniorer i svenska församlingar/organisationer, som är 

villiga att i kortare volontärinsatser tjäna i Guds rike med sin yrkeskompetens och sin erfarenhet.   
 

• Vi samverkar då direkt med dessa kontakter runt om i världen, presenterar deras behov på sajten 

Ready4More och tar själva ansvar för att samordna kontakten mellan samverkanspartnern och 

volontären. 

 
Kort om Ready4More 

 

Ready4More  

• är en plattform för att underlätta internationellt, kristet volontärarbete 

för seniorer. 

• är ett resurstorg för ideella missionsinsatser runt om i världen. 

• är en mötesplats för att koordinera behov i omvärlden med personlig 

kompetens i Sverige. 

 

Ready4More 

• ser mission som presentation av evangelium över hela världen i ord 

och handling enligt Jesu uppdrag. 

• bygger allt samarbete nationellt och internationellt på ömsesidigt 

förtroende mellan likvärdiga partners i Guds rike. 

• delar Lausannedeklarationens syn på global mission som visionen om 

evangelium till alla människor och strävan efter Guds rikes inflytande i 

varje del av samhället. 

 

Att vara sändande församling/organisation 

 

En grundpelare i vårt sätt att arbeta på Ready4More är att den som åker ut som volontär gör det i 
nära samverkan med sin församling/organisation. Vi uppmanar därför både volontär och 

församling/organisation att hitta fungerande och personligt anpassade former för denna 

samverkan, att göra den så tydlig som möjligt och att genom hela volontärprocessen hålla god 

kontakt med varandra.  

 

Vi kallar detta att vara volontärens ”sändande församling/organisation”. Läs mer om detta under 

”Infodokument” på sidan Organisation. 

 

För ytterligare information och frågor 

 

• Läs utförligt om Ready4More på vår hemsida: www.ready4more.se. 

• Kontakta oss via e-mail info@ready4more.se.  
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