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Inbjudan – vill du bli ambassadör
för projektet Come Together?
Hej!
Come Together är ett projekt som drivs av riksförbundet FUB och Erikshjälpen ihop. Projektets mål är att fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Tanzania och Rwanda ska
kunna gå i skolan. Tanzania och Rwanda ligger i östra delen av Afrika. Där är de få barn med
funktionsnedsättning som kan gå i skolan.
Vi letar nu efter fyra svenska ungdomar som vill vara ambassadörer för projektet. Du kommer
representera projektet och resa till Tanzania eller Rwanda och där träffa barn och ungdomar
med olika funktionsnedsättningar. Tillsammans med dem berättar ni om projektets budskap
att alla har rätt att gå i skolan. Ni kommer prata med tidningar och radio. Andra sätt att visa
projektets budskap är genom sång och musik. Musik kommer också spelas in.
När ambassadörerna är tillbaka i Sverige åker ni på en turné till runt 10 platser. Då fortsätter
ni prata om allas rätt till skola och berättar för människor i Sverige om vad ni har gjort under
resan.
En film som berättar om projektet kommer att göras. Den kommer sedan visas på TV. Ambassadörerna kommer vara en del av den filmen.
Är du mellan 17 och 23 år och går på eller nyligen har gått ut gymnasiesärskola? Är du intresserad av att jobba tillsammans med människor från andra länder? Gillar du musik och kultur?
Har du tidigare rest och sovit hemifrån? Då kanske Come Together-ambassadör är något för
dig?
Om du vill ansöka om att bli ambassadör, fyll i ansökningsblanketten och skicka till oss. Vi
kommer att välja ut 10-20 av er som har ansökt för att lära känna er lite mer. Under mars och
april kommer vi ordna träffar på 4-6 platser i olika delar av Sverige. Du får komma till den
träff som passar dig bäst. Du måste själv betala din resa om du blir uttagen till någon av dessa
träffar.
Vi filmar redan nu mycket som vi gör i Come Together. Vi vill ha mycket material till filmen.
Därför kommer vi filma delar av de här träffarna också.
I mitten av maj kommer vi berätta vilka 4 ambassadörer som har blivit valda.
Första veckan i juli 2014 är ambassadörerna med på ett läger på Gotland. Sedan kommer vi
träffas igen för att förbereda oss inför resan. Resan till Östafrika kommer ske under hösten
2014 eller tidigt 2015. Under 2015 kommer vi göra turnén i Sverige. Resan till Östafrika och
förlägret betalas av projektet.
Bästa hälsningar,
Johanna Bergsten, projektledare Come Together
Läs mer på www.cometogethereveryone.org
Har du frågor, hör av dig!
johanna@cometogethereveryone.org
Telefonnummer 0736-42 82 02
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