
Rejs ud
med EU-programmet

Ungdom

Er du mellem 18 og 25 år? 

Har du lyst til at 
lære om andre lande, 
folk og kulturer? 

Lære et nyt sprog? 

Så var det måske en 
idé at arbejde frivilligt
i et andet land?

Cirius
Fiolstræde 44
1171 København K
Tlf. 33 95 70 00
Fax 33 95 70 01
ungdom@ciriusmail.dk
www.ciriusonline.dk

Interesseret?
Så er du velkommen til at kontakte Cirius på 
ungdom@ciriusmail.dk eller telefon 33 95 70 40.

Europæisk Volontørtjeneste hedder også Aktion 2 
i  EU-programmet Ungdom.

Ungdom
Uddannelse og kultur
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Et år i udlandet
Med Europæisk Volontørtjeneste kan du komme til
et andet land og arbejde frivilligt i op til et år. 
Arbejdet kan være i et miljøprojekt, inden for kunst
og kultur, inden for sport og fritid, eller socialt 
arbejde med børn, unge eller ældre mennesker.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet. 
Det er gratis at deltage i Europæisk Volontør-
tjeneste – det vil sige at du hverken skal betale for
flybillet, forsikring, mad eller bolig.

Hvor og hvor længe?
Du kan blive volontør i de fleste lande i Europa –
øst som vest.
Normalt skal du være af sted mellem 6 og 12 må-
neder. Hvis der er helt specielle forhold, kan ophol-
det være kortere.
Du skal regne med at der går omkring 6 måneder
fra du går i gang med at planlægge dit volontør-
ophold, og indtil du rejser. Der er ansøgningsfrist
flere gange om året, 1. februar, 1. april, 1. juni, 
1. september og 1. november. 

Det skal du gøre
Hvis du synes at Europæisk Volontørtjeneste lyder
som noget for dig, skal du allerførst finde en orga-
nisation eller forening som vil hjælpe dig med 
forberedelse og sende dig af sted – det kaldes en
sendeorganisation. 
Hvis du har gået på ungdomsskole, er medlem af
en sportsklub, en spejdergruppe eller på anden
måde aktiv i en forening, kan du spørge om de har
lyst til at være sendeorganisation og hjælpe dig
med at arrangere et volontørophold i udlandet.
Hvis de siger ja, skal de kontakte Cirius. Så fortæl-

ler vi dem mere om hvad det indebærer at være
sendeorganisation.
Hvis du ikke har den mulighed, kan du prøve at
kontakte en af disse organisationer som er vant til
at fungere som sendeorganisation:

� AFS Interkultur, 
Nordre Fasanvej 111, 2000 Frederiksberg, 
tlf: 38 34 33 00, fax: 38 34 66 00. 
Kontaktperson: Susan Krag; susan.krag@afs.org

� Dansk ICYE, 
International Cultural Youth Exchange, 
Skolebakken 5, 8000 Århus C, 
tlf: 86 18 07 15, fax: 86 18 07 61. 
Kontaktperson: Tove V. Pasalic; icye@icye.dk

Sådan finder du et 
værtsprojekt
Når du har fundet en sendeorganisation, skal du
sammen med den finde det sted du skal arbejde fri-
villigt, værtsprojektet, i det land du er interesseret 
i at komme til. 
Et værtsprojekt kan være en fritidsklub, sportsfor-
ening, en børnehave eller lignende som kan bruge
en ung der vil instruere i musik, syning eller fod-
bold. Eller en miljøorganisation, et ungdomsmaga-
sin, en lokalradio eller et kulturhus som kan bruge
frivillig arbejdskraft.
Måske har din sendeorganisation allerede kontakt
til en lignende organisation i udlandet som vil 
modtage en volontør.
Hvis I ikke har kontakter i forvejen, kan I se på
hjemmesiden www.sosforevs.org. Her er en da-
tabase over værtsprojekter der mangler volontører.
Når I har fundet 5-6 projekter som du synes er
spændende, så kontakt Cirius. Vi kan give jer adres-

sen på de pågældende værtsprojekter, så I kan
kontakte dem.
Ved at se i databasen kan du også få en idé om
hvilke typer værtsprojekter der findes.

Send en ansøgning
Når I er blevet enige med et værtsprojekt om at de
kan modtage dig, skal du og din sendeorganisa-
tion aftale med værtsprojektet hvornår du skal
starte, og hvad dine opgaver helt konkret skal
være.
Derefter skal både sendeorganisationen og
værtsorganisationen sende en ansøgning om god-
kendelse og tilskud. Ansøgningen skal sendes til
det nationale kontor – i Danmark er det Cirius. 
Ansøgningsskemaet kan hentes på Cirius’ hjem-
meside: www.ciriusonline.dk

Hvad dækker tilskuddet?
Hvis begge ansøgninger bliver godkendt, kan du
komme af sted. Det betyder at din sendeorganisa-
tion får tilskud til at give dig en ordentlig forbere-
delse inden du rejser, og til at betale din forsikring
og dine rejseudgifter. De får også et tilskud til de-
res administrationsudgifter.
Værtsorganisationen får tilskud til administration,
din kost og logi, sprogkursus samt lokaltransport.
Desuden er der et fast beløb til lommepenge til
dig. Værtsprojektet vil også udpege en kontakt-
person som hjælper dig lige fra ankomst og til du
rejser hjem.
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