
“ENTREPRENHOUR” 

Ett utbytesprogram / -projekt för ungdomar i 
Sverige, Bulgarien, Tyskland och Italien 

Garveriet, Floda, Sverige 

4-11 november 2019 

           

INFORMATION
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Värdorganisation: Föreningen Bar 
Social 
Föreningen Bar Social är en ideell förening som verkar för socialt entreprenörskap i samhället. 
Vi driver projekt på lokal, nationell och EU-nivå. 

Föreningens syfte är att verka för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling i och 
omkring staden. Syftet uppnås genom utbildning, arrangemang, möten, projekt, rådgivning samt 
projekt- och processledning. Bar Social inriktar sig främst på matkultur och -praktik och 
entreprenörskap men även andra konst- och kulturyttringar bedrivs. Bar Social ämnar verka på 
lokal, regional, nationell och internationell nivå. Vi ser folkbildning som en viktig samhällsmotor i 
Sverige.

Föreningen Bar Social grundades i Göteborg år 2015. Föreningen tillhör samma nätverk som 
konsultföretaget Changemaker AB och skolan Changemaker Educations.
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http://www.cmeducations.se/


Projektplats: Floda 
Mötesplatsen är Garveriet vid Floda, en stad 30 km från Göteborg. Garveriet är en inspirerande 
mötesplats där kunskap och nyfikenhet kring innovativ hållbarhet och lokal, småskalig 
matproduktion får möjlighet att växa. Läs mer på www.garveriet.se 

Målgrupp 
40 ungdomar i 18–25 ålder och 4 gruppledare, 11 från vardera land. Involverade länder är 
Tyskland, Italien, Bulgarien och Sverige. Några av de deltagarna har redan deltagit i det första 
mötet i Italien, och ska delta i kommande mötena i Bulgarien (i april 2020) och i Tyskland (i 
augusti 2020).  

Projektaktivitet 
Syftet med projektet är att hjälpa deltagarna att utveckla sin sociala entreprenörskompetens 
genom att testa olika s.k informella undervisningsmetoder. Det görs genom fyra projektveckor på 
fyra olika platser med fyra olika teman i Europa. Temana är: Urban Needs, Storytelling, ICT, 
Intercultural Communication. I Floda ska vi fokusera på ”Urban Needs” - stadens behov och 
hållbar matproduktion. 

Deltagarna ska använda de kunskaper som de utvecklar under veckan, för att organisera ett 
evenemang där alla värdfamiljer är inbjudna att delta i, fredag 8 november.  

Under evenemanget ska deltagarna presentera och genomföra föreläsningar och bjuda alla på 
egenproducerad middag. 

Flodafamiljernas bidrag till 
projektet 

Vad ska värdfamiljerna göra? 

⇒ göra tillgängligt ett rum där deltagaren kan bo/sova från den 4 till den 11 (eller 12) 

november 

⇒ erbjuda frukost varje dag 
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⇒ erbjuda tre middagar (5-7 november, eventuellt 11 november för de deltagare som ska 

resa 12 november) 

⇒ delta i evenemanget (frivilligt) som sker fredag 8 november på eftermiddag/kväll. 

Vad får familjerna? 

- Möjlighet att inhysa en ungdom från ett annat land, som får möjlighet att uppleva den svenska 
livsstilen 

- Inbjudan till arrangemanget 8 november 

För mer information, kontakta gärna:

Per Myrén (Föreningen Bar Social) 
Email: per@changemaker.nu 

0709-692 452 
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