Oplevelser gennem voluntører
Herunder blot meget kort lidt information omkring mulighederne for at skabe
oplevelser ved at invitere udlandet helt ind på plejehjemmet gennem unge
udenlandske volontører. De unge volontører arbejder op til 30 timer om ugen på
plejehjemmet og samarbejdet sættes i stand gennem organisationen ICYE.
Dansk ICYE (International Cultural
Youth Exchange) er en non-profit
organisation, der med mange års
erfaring i bagagen arbejder for
interkulturel forståelse gennem
ungdomsudveksling.

En volontør kan bidrage med
et nyt perspektiv på jeres
daglige gøremål.

Volontørens arbejdskraft er ulønnet
og giver derved mulighed for at I kan
udføre nogle opgaver, der måske ikke
er tid til normalt.
Volontøren vil i høj grad bidrage til
arbejdet på projektet, men må dog
ikke erstatte en ellers betalt stilling.

Det er vigtigt for volontøren at
have én person, der fra
begyndelsen af opholdet kontakter
volontøren og lytter til volontørens
betragtninger og udfordringer.

Dansk ICYE sørger for:
❖ Visum
❖ Transport
❖ Forsikring
❖ Intro til dansk sprog
❖ Administration
❖ Kontaktperson
❖ Seminar
❖ Fritidsaktiviteter

Få muligheden
for at se verden
gennem andres øjne og måske endda
opdage en ny
verden!

To volontører på ét projekt
Dansk ICYE har gode erfaringer
med at have to volontører
engageret på det samme
projekt. Det giver volontørerne
mulighed for at sparre med
hinanden og dele deres
oplevelser. På den måde står
de
ikke alene i hverdagen med
deres møde med en ny kultur.

Vil du høre mere?
Er du og din arbejdsplads
interesserede i at høre nærmere om
mulighederne for at få en volontør
på jeres arbejdsplads?
I er meget velkomne til at ringe eller
skrive til Dansk ICYE og snakke
med dem om mulighederne for at
blive projekt ved Dansk ICYE.
De tilbyder også at komme ud til jer
og fortælle meget mere om
Dansk ICYE og om at være projekt.

Kontakt Dansk ICYEs sekretariat, hvis du har spørgsmål:

Telefon: 8618 0715
Mail: icye@icye.dk
www.icye.dk

