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Kriterier för samverkan 

 
 

1. Kriterier för svensk församling/organisation för att få presentera behov på sajten 

Ready4More 

• Samverkande församling/organisation förutsätts dela det syfte och den värdegrund Ready4More har, 

uttryckta i föreningens Mission Statement och på hemsidan. 

• Samverkande församling/organisation förutsätts dela den missionssyn Ready4More har, uttryckt i 

Lausannedeklarationen och på hemsidan. 

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

• Samverkande organisation förutsätts inkludera seniorer i sin målgrupp för volontärinsatser. 

• Den volontärinsats behovsbeskrivningen gäller ska äga rum utomlands. 

• Ready4More avgör i varje enskilt fall samverkande församlings/organisations lämplighet att 

presentera behov på sajten www.ready4more.se utifrån dessa kriterier i kombination med goda 

referenser. 

 

2. Kriterier för utländsk församling/organisation för att få presentera behov på sajten 

Ready4More 

• Samverkande utländsk församling/organisation förutsätts dela det syfte och den värdegrund 

Ready4More har, uttryckta i föreningens Mission Statement och på hemsidan. 

• Samverkande utländsk församling/organisation förutsätts ha någon form av etablerad relation med 

samfund, församling eller organisation i Sverige. 

• Samverkande utländsk organisation ska vara förankrad i lokal församling och ha goda inhemska 

rekommendationer. 

• Ready4More avgör i varje enskilt fall samverkande församlings/organisations lämplighet att 

presentera behov på sajten www.ready4more.se utifrån dessa kriterier. 

 

3. Kriterier för att få presentera resor på sajten Ready4More 

• Endast församling/organisation med vilken Ready4More har etablerad samverkan får presentera 

resor. 

• Endast organisation som samtidigt presenterar behov på sajten Ready4More får också presentera 

resor. 

• Endast resor som Ready4More bedömer vara seriösa, välorganiserade och relevanta för sajtens 

huvudsyfte kan presenteras, vilket är att inspirera till praktisk mission, att erbjuda volontärmöjligheter 

och att skapa tillfällen till möten mellan Guds folk i olika länder. 

 

4. Kriterier för att få presentera missionskurser på sajten Ready4More 

• Missionskurser får presenteras på sajten av samfund, församling eller organisation med vilken 

Ready4More har etablerad samverkan och som därmed delar den missionssyn Ready4More har, 

uttryckt i föreningens Mission Statement och på hemsidan. 

• De kurser som presenteras på sajten är kortare kurser av karaktären inspiration, fortbildning och 

fördjupning.  

• Endast kurser som överensstämmer med det syfte och den värdegrund Ready4More har, uttryckta i 

föreningens Mission Statement och på hemsidan, får presenteras på sajten. 
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