Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det
at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne
til at kontakte Dansk ICYE’s sekretariat.
Hvis I er interesserede I at blive værtsfamilie for en Dansk ICYE volontør,
beder vi jer om at udfylde det vedlhæftede værtsfamilieskema og sende
det til os.

Dansk ICYE
Klosterport 4A, 3. Sal
8000 Aarhus C
Telefon: +45 86180715
E-mail: icye@icye.dk
www.icye.dk

Få et stykke af verden inden for hjemmets fire vægge!

Dansk ICYE
International Cultural Youth Exchange

D

enne brochure er henvendt til jer, der som familie går og overvejer
at blive værtsfamilie for en Dansk ICYE volontør. Vi håber, at den kan
give jer et overblik over de forskellige praktiske omstændigheder, der er
forbundet med at være værtsfamilie, samt et større indblik i volontøren
og dennes ophold her i Danmark.

H

vorfor være værtsfamilie?

Med Dansk ICYE vil I få en oplevelse
for livet. Når I vælger at blive
værtsfamilie, vil I få en ung,
udenlandsk volontør boende, men
under opholdet bliver I mere end
blot værter, og den unge kommer til
at være mere end bare en gæst i

jeres hjem. Som værtsfamilie
kommer I til at opleve en lille del af
verden – uden at bevæge jer uden
for Danmarks grænser.
Tiden som værtsfamilie vil
indeholde mange positive oplevelser og muligheder, hvor I bl.a. har
en fantastisk chance for at få
genopfrisket jeres sprogkundskaber
samt mulighed for at vise det nye
familiemedlem et stykke af
Danmark, fortælle om jeres egns
seværdigheder og alt hvad I er stolte
af.
Volontøren er her for at lære
Danmark at kende indefra, men
volontørens oplevelse
af det danske samfund og danskerne
kan også give jer som
værtsfamilie nye perspektiver i forhold til
danske vaner, ting,

udtryk osv., som vi normalt tager for
givet. Ligesom volontøren udforsker
Danmark, vil I også omvendt kunne
gå på opdagelse i en anden kultur,
fx smage anderledes mad, høre ny
musik, opleve andre traditioner.
Sidst, men ikke mindst, hører vi tit
fra vores værtsfamilier, at værtskabet har givet dem en større
bevidsthed om deres eget familieforhold, hvilke ting de værdsætter i
dagligdagen og i deres lokalsamfund, og ofte har familien også
fået ny inspiration ind i hjemmet –
et friskt pust udefra.
Dansk ICYE’s rolle er at formidle og
arrangere opholdet. Vi vil være
behjælpelige med praktiske forhold,
mens I skaber rammerne for
oplevelsen.

V

ærtsfamiliens ICYE-netværk

Som værtsfamilie i Dansk ICYE vil I
få et større netværk, som I kan
bruge, hvis I har spørgsmål, får brug
for hjælp osv. Netværket består af
Dansk ICYE’s sekretariat, en
kontaktperson og værtsfamiliegruppen (VF-gruppen), som alle

varetager forskellige opgaver i
forbindelse med volontørens
ophold.
Sekretariat fungerer som organisationens administrative knudepunkt,
hvor I altid vil kunne få gode råd og
svar
på
jeres
spørgsmål.
Sekretariatets opgaver dækker alt
det praktiske, som bl.a. indebærer
udbetaling af lommepenge til
volontøren, refusion af transportomkostninger, svar på spørgsmål i
forbindelse med forsikring og mm.
Derudover får hver værtsfamilie
også tildelt sin egen kontaktperson
af VF-gruppen. Kontaktpersonens
primære rolle er at varetage

A

rrangementer

I løbet af volontørens ophold vil der blive arrangeret forskellige
arrangementer, hvor I har mulighed for at deltage og møde de andre
værtsfamilier, volontører og medarbejdere fra Dansk ICYE. Det er
selvfølgelig op til jer selv, om I ønsker at deltage i arrangementerne.
Dansk ICYE afholder 4 lejre for volontørerne i løbet af året, hvor I vil blive
inviteret til at deltage i middagen den første aften. Derudover planlægger
lokalforeningerne ofte arrangementer, fx udflugt til Kattegatcentret, for
de volontører og værtsfamilier, der bor inden for lokalforeningens område.
familiens interesser og være
behjælpelig med at løse praktiske
problemer. Kontaktpersonen vil selv
have erfaring med værtsfamilielivet
og vil derfor kunne komme med

hjælp og gode råd, fx til hvordan
man tackler de små kulturelle
forskelle, som mange oplever i
hverdagen.
VF-gruppen er med til at gøre det at
have en volontør boende til en god
oplevelse for jer som værtsfamilie.
Gruppen står for at arrangere
sociale arrangementer og fungerer
som en hjælpende hånd i eventuelle
konflikter, I måtte komme ud for.

V

olontøren

De volontører, der kommer til
Danmark igennem Dansk ICYE, er
unge mennesker fra Europa, Asien,
Afrika samt Nord-, Syd- og

Mellemamerika, som har lyst til at
udføre frivilligt arbejde og
derigennem opleve en anden kultur
end deres egen.
Det helt unikke ved en ICYE volontør
er, at han/hun er mellem 18 og 30
år gammel, hvilket betyder, at
han/hun er en moden og selvstændig person, der er klar til at
indgå som et voksent og ansvarligt
medlem af jeres familie.
Volontørerne kommer oftest i
august eller februar og er her som
hovedregel i 6 eller 12 måneder. I
den periode udfører de frivilligt
arbejde, fx på en skole eller i en
børnehave. De vil have en
almindelig arbejdsdag, deltage i
fritidsaktiviteter, tilbringe tid sammen med jer osv.

V

olontørens ophold

Som
udgangspunkt
kommer
volontørerne til Danmark i starten
af august eller februar. De kommer
hertil for at udføre frivilligt arbejde
og vil derfor have en almindelig
arbejdsdag, som oftest er på 30-35
timer, inkl. sprogundervisning.

Men deres ophold vil komme til at
bestå af meget mere end blot
arbejde, da der vil komme lejre,
mulighed for højskole og rejser.
Lejre
For at tage godt imod volontørerne
afholder vi en introduktionslejr på
7-8 dage kort efter deres ankomst
til Danmark. På lejren vil de møde
de andre volontører, der er her i
landet med Dansk ICYE, blive
introduceret til den danske kultur,
starte deres sprogkursus og ikke
mindst møde jer, deres nye familie.
Cirka halvvejs i deres ophold vil der
i en weekend blive afholdt Mid-Year
lejr, som bruges til at reflektere

over, hvordan deres tid i Danmark
er gået indtil nu.
Til sidst afholder vi End-of-Year lejr
i en weekend i slutningen af
volontørernes ophold. På lejren
evaluerer volontørerne deres
ophold her i landet og reflekterer
over, hvad de har fået ud af at være
her. Derudover er det en mulighed
for at sig farvel til de andre Dansk
ICYE volontører.
Ud over de tre ovenstående lejre,
som er obligatoriske for volontøren,
arrangerer vi også en 4. lejr, som er
frivillig. Her er tale om efterårs

lejren, som typisk ligger i første
weekend i november.

kan foretages i slutningen af
opholdet.

For EVS volontørerne afholdes to
særlige lejre: On-arrival-training og
Mid-term, begge på 3-4 dage. De er
arrangeret af Styrelsen for
International Uddannelse. Derudover inviteres de også til at deltage
i de ovenstående lejre.

ICYE volontørerne må dog også
gerne tage på længere rejser
tidligere på året, hvis det er
sammen med deres værtsfamilie
eller arbejdsplads. Desuden har
volontørerne to ugers ferie i løbet
af deres ophold.

Højskole
Nogle af volontørerne (gælder ikke
EVS volontører) får mulighed for at
komme på højskole i op til 5
måneder i sidste halvdel af deres
ophold. Dansk ICYE vil stå for al
kontakt til højskolerne. Volontørerne betaler selv for deres ophold
på højskolen, men får ofte en rabat
i forhold til den normale pris.

For EVS volontører gælder andre
regler. Volontøren opsparer 2,5
dages ferie pr. måned med arbejde,
og ferien planlægges i samarbejde
med projektet. Der kan under ferien
søges om kostpenge hos Dansk
ICYE, når ferien afholdes ude af
hjemmet.

Mulighed for at rejse
Da volontørerne er her for at få et
indblik i den danske kultur, har de
også mulighed for at tage på ferie
eller små ture rundt i landet under
deres ophold.
Som en del af programmet har ICYE
volontørerne en halv eller hel
måneds rejsetid ved henholdsvis 6
eller 12 måneders ophold. Den rejse

Generelt gælder det, at volontøren
skal udfylde formularen ”meddelelse om planlagt rejse” ved enhver
længere rejse. Formularen skal
afleveres hos sekretariatet for at
sikre, at Dansk ICYE altid ved, hvor
volontøren befinder sig. På den
måde kan vi være behjælpelige med
at finde volontøren, hvis det bliver
nødvendigt, og desuden er vi nødt
til at kunne dokumentere over for
Udlændingeservice, hvor volontørerne befinder sig (gælder ikke
EVS volontører).

V

olontørens projekt

I den periode volontøren er i
Danmark, skal han/hun udføre
frivilligt arbejde på et projekt. Det
varierer, om man finder projektet
eller værtsfamilien først. I nogle
tilfælde udvælges volontøren først
til et projekt, og vi skal derefter
finde en værtsfamilie i nærområdet.
I andre tilfælde finder vi en værtsfamilie først og derefter projektet.
I sidstnævnte situation vil det altid
være Dansk ICYE’s ansvar at finde et
projekt til volontøren, men vi vil
selvfølgelig gerne vide det, hvis I har
forslag eller kontakter til relevante
eller gode projekter i jeres nærområde.
EVS volontører vil altid have et
projekt før ankomst.

F

amiliens hjælp til volontøren

Når volontøren kommer til
Danmark, vil der være nogle
praktiske ting, som I har gode
forudsætninger for at hjælpe
volontøren med.
For at få tildelt det gule sygesikringsbevis skal volontøren tilmeldes

hjem, men et nyt familiemedlem,
som kan have pligter og opgaver
ligesom resten af familien.
Derudover kan det også være rart
at få fastsat, hvornår familien
spiser, hvornår der vaskes tøj,
hvornår
de
forskellige
familiemedlemmer er hjemme osv.

Folkeregisteret i den kommune,
hvor I bor. Derudover er det
nødvendigt, at volontøren får
oprettet en bankkonto, hvor Dansk
ICYE kan sætte lommepenge ind på.
De europæiske volontører skal
desuden søge om opholds- og
arbejdstilladelse ved nærmeste
Statsforvaltning.
Hvis I vælger at blive værtsfamilie,
vil I få mere information om disse
ting senere.
Det er også vigtigt, at både I og
volontøren finder jer til rette i den
”nye” familie. Fx er det en god ide
allerede fra start at slå fast, hvordan
arbejdsfordelingen i jeres hjem er,
dvs. hvem der har hvilke huslige
pligter og hvornår. Her skal I huske
på, at volontøren ikke er gæst i jeres

Som en sidste ting vil det være
positivt, hvis I som værtsfamilie har
lyst til at hjælpe volontøren med at
finde ud af, om der er nogle
fritidsaktiviteter i jeres nærområde,
som den unge kunne være
interesseret i at deltage i. Det kan
være
sport,
musik,
aftenundervisning osv. Fritidsaktiviteter
er nemlig en god måde at møde
jævnaldrende danskere på.

P

raktisk info om volontøren

Lommepenge
Under sit ophold vil volontøren
modtage lommepenge og økonomisk støtte til transport fra Dansk
ICYE. Volontøren kan få op til 700
kr. pr. måned i støtte til transport til
og fra sit arbejde. Derudover
dækker Dansk ICYE transport-

udgifter til alle lejrene, én gang til
og fra højskole samt til tre rejser
mellem volontøren og dennes
kontaktperson. Desuden kan
volontøren få dækket fritidsaktiviteter med op til 500 kr. pr.
halve år.
ICYE volontørens lommepenge vil
være 700 kr. pr. måned, som vil
blive overført til dennes bankkonto.
For EVS volontører er beløbet 1080
kr. Det er ikke en høj sats, men vi
forventer på ingen måde, at I som
værtsfamilie udbetaler ekstra
lommepenge til volontøren.
Forsikringer
ICYE volontøren har under sit
ophold en syge-, ulykkes- og
ansvarsforsikring, som er tegnet hos
Allianz i Tyskland. I kan læse mere
om forsikringsbetingelserne på
dette link:
http://www.icye.dk/wpcontent/uploads/2013/10/Forsikrin
gsbrochure1.pdf.
EVS volontøren har syge-, ulykkesog ansvarsforsikring hos det franske
forsikringsselskab AXA.

omkostninger blive dækket ind
under jeres tyveriforsikring. Derfor
beder vi jer informere jeres
forsikringsselskab om, at I har en
volontør boende, så der ikke opstår
uventede problemer, hvis uheldet
skulle være ude.
Ved sygdom
Volontøren vil have samme
mulighed for læge- og tandlægebehandling som alle danskere, dvs.
lægebesøg normalt er gratis, mens
tandlægekonsultation og medicin
kræver egenbetaling.
I skal især være opmærksomme på,
at ansvarsforsikringen ikke dækker
skader eller tyveri på genstande,
som I låner volontøren. Dette
gælder også jeres bil, hvilket
betyder, at sker der en skade på
bilen, mens volontøren kører den,
er det jeres egen kaskoforsikring,
som skal dække skaden. Derimod
dækker volontørens ansvarsforsikring, hvis volontøren påkører
en person.
Volontøren har ikke en tyveriforsikring under sit ophold, men
han/hun kan oftest uden ekstra-

Volontører kan dog få dækket
medicin samt akut tandlægebesøg.

O

m EVS programmet

Volontørerne kan være fra et land i
Europa, og hvis det er tilfældet, er

N

år volontørerne kommer til
Danmark igennem Dansk ICYE,
rejser de med ét af følgende
programmer: EVS eller ICYE.
Herefter kan I læse mere om de
to programmer.

de i Danmark med EVS programmet.
EVS
programmet
(European
Voluntary Service) er et EUfinansieret program, som giver unge
mellem 17 og 30 år mulighed for at
tilbringe 2-12 måneder i udlandet,
udføre frivilligt arbejde og herigennem lære om andre landes
kulturer, hverdagsliv, arbejdsliv og
fritid.
Formålet med EVS er at skabe
gensidig forståelse og tolerance
mellem unge europæer, så de
kommer til at fungere som en del af
det europæiske fællesskab. Selv om
programmet er støttet af EU, kan
volontørerne komme fra hele
Europa dvs. også fra lande, der ikke
er medlem af EU.
Som værtsfamilie for en europæisk
volontør vil I få rig mulighed for at
få indsigt i de mange kulturelle
forskelle, der trods alt eksisterer
inden for Europa. Ligesom I vil
kunne give volontøren de bedste
forudsætninger for at lære om
vores danske kultur, Danmark og
danskerne, vil volontøren også lære
jer en masse om et andet europæisk
land, dets kultur og dets folk.

O

m ICYE programmet

Den anden mulighed er, at
volontørerne kommer fra et land i

Asien, Afrika, Nord-, Syd- eller
Mellemamerika. Det betyder, at de
rejser her til landet med ICYE
programmet, som er ICYE
organisationens eget udvekslingsprogram. Volontørerne er i Danmark på et 6 eller 12 måneders
langt udvekslingsophold, hvor de
udfører frivilligt arbejde på et dansk
projekt.
Formålet med programmet er i fuld
overensstemmelse med selve
organisationens hovedformål, dvs.
at udvekslingen skal hjælpe til med
at nedbryde de kulturelle barrierer

mellem mennesker og på den måde
være med til at fremme fred i
verden.

volontøren ønsker at lære noget om
Danmark, danskerne og den danske
kultur.

ICYE programmet er ikke økonomisk
støttet, hvilket vil sige, at
volontørerne selv har betalt for
deres
udrejse
og
ophold.
Volontøren har desuden haft
mulighed for at rejse til mange
forskellige lande, men har valgt at
komme til Danmark, og derfor kan I
som værtsfamilie regne med, at

Som værtsfamilie for en ICYE
volontør vil I få et eksklusivt indblik
i en kultur, der er meget forskellig
fra den danske.

O

m Dansk ICYE

Dansk ICYE er en del af den internationale føderation ICYE, som blev
dannet i tiden efter 2. verdenskrig for at skabe interkulturel forståelse
mellem Tyskland og USA. ICYE har siden da udviklet sig og fungerer i dag
som en non-profit udvekslingsorganisation i næsten 40 forskellige lande
verden over.
Dansk ICYE blev stiftet i 1972, og er som en del af ICYE også en non-profit
organisation. Vi har derfor et stort antal frivillige tilknyttet, der enten selv
har været udvekslet eller er tidligere/nuværende værtsfamilier. Dansk
ICYE's formål er at nedbryde kulturelle barrierer mellem mennesker og på
den måde være med til at fremme fred i verden. Vi er overbevist om, at
man bl.a. kan gøre det gennem udveksling. Det er grunden til, at vi hvert
år sender ca. 150 og modtager ca. 40 unge volontører mellem 18 og 30 år.

