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Hvad er ICYE-programmet?

Hvordan ser dit ophold ud?

Verden er fuld af udfordringer og
oplevelser! Forestil dig at være
med til at kæmpe for kvinders
rettigheder i Bolivia eller
undervise unge sydkoreanere i
engelsk. Du kan også vælge at
bruge din tid og arbejdslyst
på at lege med forældreløse
børn i Mozambique eller
arbejde med handicappede
i New Zealand.
Mulighederne er nærmest
uendelige på ICYE-programmet!

Introduktion ved ankomst
Umiddelbart efter ankomsten til
dit værtsland er der en
introduktionsperiode, hvor du
lærer om 'dit nye land', dets folk
og kultur. Samtidig lærer du de
10-20 andre udvekslingsstudenter, frivillige og ansatte fra
ICYE-komiteen at kende. Du og din
udvekslingsgruppe vil blive
informeret om programmet for
frivilligt arbejde og årets
aktiviteter i øvrigt. Derudover vil
du modtage et introducerende
sprogkursus.

ICYE er Dansk ICYE’s lange
program, som giver dig mulighed
for at komme på udveksling rundt
om i hele verden i enten 6 eller 12
måneder. Der er afrejse i august
eller januar.
Ved at vælge det lange program får
du en eksklusiv mulighed for at
fordybe dig i en anden kultur og
komme helt tæt på spændende,
nye mennesker.
De fleste volontører bor hos en
lokal værtsfamilie nær deres
projekt, hvilket giver de optimale

betingelser for at lære
kulturen, sproget og de lokale at
kende. Hvis du ønsker det, er det i
nogle tilfælde også en mulighed at
blive indkvarteret på dit projekt.

Hvem kan rejse på ICYE?
Du kan rejse på ICYE-programmet,
hvis du er mellem 18 og 30 år.
Enkelte lande modtager kandidater under 18 eller over 30. Kontakt
sekretariatet for yderligere info.
Oftest kræver det ingen speciel
arbejdserfaring eller kendskab til
landets sprog. Derimod forventes
det, at du er engageret, fyldt med
gå-på-mod, åben over for nye
oplevelser og har lyst til at lære en
ny kultur, nye mennesker og
eventuelt et nyt sprog at kende.

Hvad kan du lave som ICYE
frivillig?
Hvis du rejser ud med ICYE
programmet, kan du vælge
mellem et hav af projekter
fordelt over hele verden. Du
kan beskæftige dig med alt fra
sociale projekter med børn,
unge, gamle og handicappede
til undervisning,
menneskerettigheder og
naturbevaring. Se beskrivelser
af projekter på www.icye.org.

Værtsfamilie og arbejde
Efter introduktionsperioden eller
sideløbende hermed vil du
begynde på dit arbejde, og du vil
flytte ind hos din værtsfamilie.
Gennem dit arbejdssted og din
værtsfamilie vil du få kolleger og
venner og efterhånden skabe en
omgangskreds og et netværk, som
vil være din støtte under opholdet.
”Mid Year” og ”End of Year”
Hvis du rejser i tolv måneder, vil
du opleve to seminarer, hvor du
har mulighed for at evaluere dit
ophold. På 'Mid Year' samler du op
på de første seks måneder af
opholdet. Samtidig er det en
weekend, hvor du og de andre
udvekslingsstudenter alle er

Prisen for et ICYE-ophold
samlet. Det andet seminar er 'End
of Year', som er det sidste officielle
møde for dig og din udvekslingsgruppe. Her vil I tale om jeres
oplevelser og forberede jer på
hjemrejsen, som ofte er det værste
ved hele opholdet.
Rejser du i 6 måneder deltager du
kun i 'End-of-Year'.
Fri rejsetid
Den sidste måned efter 'End-ofYear' er en rejsemåned, som de
fleste udnytter til at opleve mere
af værtslandet eller nabolandene.
Hvis du er på 6 måneders
udveksling er rejseperioden
begrænset til 14 dage.
Når du er kommet hjem
Efter du er kommet hjem,
arrangerer Dansk ICYE et
velkomstseminar. Her vil du i
samarbejde med Dansk ICYE
evaluere dit ophold, og der vil
også være rig mulighed for at
fortælle om dine oplevelser
og høre om de andres
udvekslingsår, vise billeder
osv.

Prisen for et ICYE-ophold varierer:

○ Udgifter i forbindelse med
visum.

12 måneders ophold:
Fra 30.500 kr. til 50.500 kr.
6 måneders ophold: 30.900 kr.
Fra 24.000 kr. til 37.000 kr.

Kvotapladser

○ Kost og logi hos en værtsfamilie
eller på selve projektet.

Prisen dækker:
○ Forberedelsesseminar inden
afrejse. Seminaret løber over en
weekend, hvor du møder andre
kommende volontører og
frivillige i Dansk ICYE.

○ Lommepenge.

○ Syge-, ulykke- og
ansvarsforsikring.

○ I visse lande er lokaltransporten
inkluderet.

○ Værtsprogram.

○ Hjemkomstseminar, når du
vender hjem igen. Her kan du
møde andre hjemvendte
volontører og dele dine
oplevelser med dem, der skal til
at rejse ud.

○ Minimum to seminarer under
dit ophold.
○ Sprogkursus.

Prisen dækker ikke:
○ Din flybillet - men vi hjælper dig
gerne med at finde den rigtige.
○ Vaccinationer.
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Her finder du ICYE-programmet
Over 200 forskellige projekter fordelt over hele verden.
Se mere på www.icye.dk eller www.icye.org.

NORDAMERIKA
USA
Mexico

EUROPA
13 lande mere end 80
forskellige
projekter

ASIEN
Indien
Indonesien
Japan
Nepal
Sydkorea
Taiwan
Vietnam
Filippinerne

MELLEMAMERIKA
Costa Rica
Honduras

SYDAMERIKA
Argentina
Brasilien
Bolivia
Colombia
Ecuador
Peru

AFRIKA
Ghana
Kenya
Marokko
Mozambique
Nigeria
Sydafrika
Tanzania
Togo
Uganda

OCEANIEN
New Zealand
(Mulighed for
6 måneder i
Australien
efter NZ)

Hvorfor udveksling?
Et udvekslingsophold er din
mulighed for at udforske verden og
fordybe dig i detaljerne af en ny og
anderledes kultur. Samtidig er det
en god måde at prøve dig selv af
på, søge dine grænser og få
erfaringer, som du kan bruge
fremover. Du bliver også en del af
en international gruppe af unge,
der søger de samme udfordringer
som dig, og du vil knytte venskaber
på tværs af landegrænser.
Udveksling er for mange deres livs
rejse, og det kan det også blive for
dig!

AFRIKA
Det bedste ved at
arbejde på
børnehjemmet er, når jeg
kommer om morgenen, og alle
børnene ligger i deres senge og
kigger efter mig. Jeg kan mærke,
at børnene har glædet sig til, at
jeg kommer og bidrager til
deres hverdag.
- Charlotte, volontør i
Kenya

OCEANIEN
Det fede ved at være
på udveksling er, at man
møder nye mennesker og
kulturer. En dag var vi på bar i
Auckland, vi sad 7 mennesker fra 7
ASIEN
forskellige lande, er det ikke
Gamle kvinders næsten
fedt?
tandløse smil, at spise friske
- Kristian, volontør i
kokosnødder på stranden med
New Zealand
familien - og mere til. Det er i disse
oplevelser, glæden ligger, og det er
disse oplevelser, der kommer med
hjem.

EUROPA
Super venskaber fra hele
verden. Sprog og kultur.
Du behøver ikke at rejse
langt væk, for at møde
det eksotiske!

At vælge verdensdel
Du har mulighed for at komme på
projekter i det meste af verden, så
det største problem er at vælge
hvilken verdensdel, du helst vil til.
De forskellige verdensdele har alle
en masse at byde på, og hvor end
du rejser hen, vil du opleve en ny,
spændende kultur, der er
anderledes end den danske.
Her på siderne er nogle eksempler
på, hvad du kan opleve rundt om i
verden.

NORDAMERIKA
Jeg tilbringer det
meste af min tid i
Nevadas vildmark. Under
arbejdet bor vi ude i
vildmarken i vores telte, hvilket
vil sige, at vi lever uden bad,
toilet eller anden luksus. Man
kommer rigtigt tæt på folk, når
man bor og arbejder med
dem 24/7.
- Rasmus, volontør i
USA

LATINAMERIKA
Bybilledet er domineret af
den dundrende trafik - der dyttes og
råbes. Men træder man ud af trafikken
(uden at blive kørt over vel at mærke!),
oplever man den ro, der samtidig er så
karakteristisk.
- Lea, volontør i Bolivia

Sådan ansøger du

Vil du vide mere?

Hvorfor rejse med Dansk ICYE?

For at kunne søge skal du være
medlem af Dansk ICYE. Det koster
75 kr. om året. Derudover skal du
sammen med din ansøgning betale
et ansøgningsgebyr på 25 kr.
I alt skal du altså betale 100 kr. for
at kunne ansøge om at komme ud
på et ICYE projekt

Har du lyst til at vide mere og
møde nogle af de volontører, der
allerede har været ude at rejse, så
kom til et af Dansk ICYE’s
Informationsmøder

I Dansk ICYE tror vi på, at verden
kan blive et bedre sted at leve for
alle, hvis mennesker verden over
lærer at respektere og forstå
hinanden. Vores arbejde med
Kulturudveksling
sigter derfor
ikke
udelukkende
imod at hjælpe
unge
mennesker til at
få opfyldt deres
rejsedrømme.

På Dansk ICYE’s hjemmeside og
Facebook kan du se hvornår næste
informationsmøde er.

Tilmeld dig online via hjemmesiden.
Dernæst skal du vælge hvilket land,
du vil rejse til, og hvilket slags
projekt, du vil arbejde på.
Herefter skal du indsende et ICYEansøgningsskema til Dansk ICYE.
Du finder ansøgningsskemaet på
Dansk ICYE’s hjemmeside.
For at være med i udvælgelsesrunden skal du have underskrevet
en ”Skriftlig aftale om depositum”
og have indbetalt et depositum på
2000 kr. Det anbefales, at du søger
senest 1. maj (udrejse i August)
eller 1. oktober (udrejse i januar) af
hensyn til visum mm.

Der kan du også læse nogle af de
blogs og rejseberetninger, der er
lagt op på hjemmesiden.
Du kan også blive sat i kontakt med
en ”landevejleder”. Det er en
frivillig, som for nylig har været i
det land, du overvejer at rejse til.

Du kan altid kontakte
Dansk ICYE’s sekretariat,
hvis du har spørgsmål:
Telefon: 8618 0715
Mail: icye@icye.dk
www.icye.dk
Facebook/danskicye

Når du rejser ud
på Dansk ICYE’s
programmer, vil du komme ind
under huden på en fremmed
kultur og møde fremmede
mennesker, som kan inspirere dig
og give dig nye indsigter. Ligeledes
vil disse mennesker komme i
kontakt med en alternativ måde
at være til i verden på igennem
dig. I Dansk ICYE mener vi, at dette
møde og de indsigter, det
medfører, er med til at skabe
mellemmenneskelig forståelse og

tolerance. Du skal rejse med Dansk
ICYE, fordi du gerne vil være en del
af denne proces.

”.....Jeg havde ingen
livs-vigtige opgaver, og
de kunne sagtens have
klaret sig uden min hjælp,
men jeg erfarede hurtigt,
at både børnene og
lærerne værdsatte og
nød min
tilstedeværelse – hvorfor
jeg gjorde deres hverdag
bare lidt bedre”
- Cathrine, Uganda

