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Vi fra mosaikkkomitéen vil at det skal 
være lett å lage et enkelt og fint prosjekt.

Denne lille mosaikkpakken er ment å 
inspirere til små og større aktiviteter.

Hvordan kommer man i gang 
med et mosaikkprosjekt?



Snakk med noen i laget om
hva dere har lyst til å gjøre

Ta kontakt med Mosaikkomiteen
for hjelp til planlegging

Gjennomfør ideen!

Hvordan kommer man i gang?



Ressurser fra CISV Internasjonal

Første og fremst må man bestemme hva som skal være hovedtema 
for prosjektet. Hva vil dere snakke om? Hva er det som er viktig i 
deres lokallag? Er det en frivillig organisasjon som vi kan samarbeide 
med?
 
CISV International har mange gode ressurser på sine nettsider, her er 
f.eks. tre aktiviteter om årets tema konflikt- og konfliktløsning som 
kan gjennomføres i deres lag.

Vi anbefaler at dere sjekker ut bloggen om 
årets tema for inspirasjon til hva et prosjekt kan 

inneholde: Conflict & Resolution blogg

https://cisv.org/category/contentareas/conflictresolution/


To Waste or to Avail: That is the question!
 
 
Campinas fylkeslag i Brasil arrangerte et mosaikkprosjekt med 
tema matsvinn.
 
Prosjektet var et samarbeid mellom to Interchange-programmer 
og en frivillig organisjon som heter “Semente Esperança”.
Deltakerne jobbet med temaet blant annet gjennom 
matlagingsprosjekter hvor de brukte deler av mat som vanligvis 
kastes og kompostering av matavfall. De hadde også en kurs hvor 
de lærte om kosthold og ernæring.
 
Dere kan se bilder fra prosjekt her!

Inspirasjon fra Verden: CISV Brasil

https://www.facebook.com/moapmartins/videos/1251299618237479/?permPage=1


“Vi har ikke budsjett til dette”

Ikke la dere stoppe av trang økonomi! 
CISV Norge har satt av 10 000 til 

mosaikkaktiviteter som arrangeres
 av fylkes- eller lokallag. 

 

Mosaikkpotten kan dekke kostnader 
til gjennomføring av deres prosjekt!

Søknader behandles fortløpende, send 
en e-post til mosaikk.list@no.cisv.org 
med prosjektbeskrivelse og budsjett.



Vi vil høre fra dere!
 
Komitéen skal bidra til at fylkeslagene har alt 
de trenger for å lage flere mosaikkprosjekter!
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