
Volontära
  G Ö R   S K I L L N A D



Vilka är vi? 

Vi på Volontära är experter på volon-
tärresor, och vi vill ge dig möjligheten 
att upptäcka världen med oförglömligt 
spännande äventyr och givande 
volontärprojekt i olika kulturer. 

Eftersom resande i kombination med att 
hjälpa djur, natur och människor till det 
bättre är bland det bästa vi vet, har vi 
erfarenheten som krävs för att förmedla 
detta vidare och ge också dig ett färg-
glatt minne för livet och en livserfaren-
het utöver det vanliga.

Varför volontärarbeta?

De allra flesta som reser som volontärer tycker att 
det är bland det bästa de har gjort. Hur kommer 
det sig?

Svaret varierar från person till person, men en an-
ledning är helt säkert att det är en oslagbar kombi-
nation att göra en insats för andra och för sig själv. 
För det är bland annat det som det handlar om: 
du reser någonstans och bidrar med pengar, 
arbetskraft, dina erfarenheter och din livssyn. 

Det berikar förhoppningsvis livet för någon 
annan, och samtidigt kommer du att se och lära 
dig oerhört mycket. Du får nya perspektiv, upp-
lever en ny kultur, träffar nya människor och lär dig 
nya saker samtidigt som du upptäcker en del av dig 
själv som du inte visste fanns. Det man kan säga 
med säkerhet är att det lär bli ett minne för livet!



Populära volontärresor 
med Volontära

Marin dyk- och forskningsexpedition 
på Seychellerna, Fiji eller Mexiko

Hästcenter i USA

Volontärarbete med barn i Sydafrika

Regnskogsexpedition i Costa Rica

Undervisa munknoviser i Laos

Expedition bland vilda djur (Big 5) 
i Sydafrika

Vandra och volontärarbeta i Nepal

Naturvårdsexpedition på Seychellerna

Hjälp elefanter i Thailand

Undervisa i Indien

Djurcenter i Ecuador

Internships

...och mycket mer!



”Att välja att göra ett volontärarbete är ett stort beslut för 
vissa, det kostar pengar, det är en bestämd tid man spenderar 
på ett och samma ställe och kanske har man aldrig rest själv 
förut. Jag kan säga av egen erfarenhet att det är det bästa jag 
gjort!

Det här är min andra volontärresa och jag hade ingen som helst 
erfarenhet av dykning eller marint liv innan jag kom till Mexiko. 
Det har varit två helt magiska månader och det är svårt att 
beskriva hur det ens är möjligt att få så mycket på så kort tid. 
Vänner för livet, rent av familj från hela världen samtidigt som 
man upptäcker en helt ny värld under vattnet och lär sig 
oerhört mycket om den och dess överlevnad...”

/Sanna

facebook.com/volontaranordenGilla oss på Facebook

www.volontara.se

Sannas två magiska 

månader i Mexiko

Läs hela Sannas 
berättelse på vår hemsida:

Tel: 08-501 292 15 info@volontara.se


