Retningslinjer for projektbanken
Projektbanken skal gøre det nemmere og sjovere at blive aktiv i Radikal Ungdom. Her samler
vi fede muligheder for de frivillige, der har lyst til at bidrage med det ene eller det andet. Så
står du og mangler frivillige, er RU's projektbank stedet at gå hen.
Kun fantasien sætter grænser for, hvilke projekter, der kan lægges op.

Hvordan fungerer projektbanken?
Dit seje projekt bliver lagt op i projektbanken, hvor RU's medlemmer kan holde øje med
frivilligmuligheder. Formålet er altså at skabe forbindelse mellem initiativtagere og andre
frivillige kræfter og understøtte det frivillige engagement i foreningen.
Der bliver jævnligt linket til projektbanken i nyhedsmailen. Projektet bliver taget ned igen,
når ansøgningsfristen er overskredet. Du har selv ansvaret for at modtage og svare på
ansøgninger.

Jeg mangler frivillige til et fedt projekt. Hvordan får jeg det
i projektbanken?
Skriv en projektbeskrivelse (se strukturen nedenfor) og send den til generalsekretæren på
ru@radikalungdom.dk. Her kan du også få hjælp, hvis du har brug for sparring til dit projekt.

Hvad skal jeg nævne i min projektbeskrivelse?
Nedenfor kan du se den grundlæggende struktur (minimumskravet) for en
projektbeskrivelse. Men hvis du vil have flere oplysninger med, er du meget velkommen til
det.
Titel på projektet
Beskrivelse
Hvad går arbejdet ud på?
Hvilke kompetencer kræves der af ansøgerne?
Hvor meget tid skal ansøgeren forvente at bruge?
Hvilke kompetencer får ansøgerne ud af projektet?
Antallet af frivillige, der skal bruges
Kontaktinformation på dig og ansøgningsfrist

Gode råd - hvad skal jeg huske?
Del opslaget på R U Connected, og hvor det ellers er relevant
Sørg for at ramme din målgruppe - lad være med at overkomplicere opslaget
Hold sproget indbydende, åbent og - frem for alt - spændende
Beskriv forventninger til ansøgerne

Mit projekt er færdigt - hvad gør jeg nu?
Når dit projekt er afsluttet, skal du skrive en kort evaluering af både selve projektet og evnen
til at tiltrække motiverede frivillige til ru@radikalungdom.dk

