Udvalg i Dansk ICYE

”Frivilligt arbejde er
ulønnet – din indsats er
nemlig uvurderlig”

”No act of kindness, no
matter how small, is
ever wasted”

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

www.icye.dk

Vil du være med i et udvalg?

Dansk ICYE
Formål

De frivillige er uvurderlige

Dansk ICYE er en international
udvekslingsorganisation, der
beskæftiger sig med kulturel
udveksling – primært for unge mellem
17-30 år. Hvert år sender Dansk ICYE
ca. 150 danske unge ud i verden på
udveksling, hvor de udfører frivilligt
arbejde - samtidig modtager
organisationen 60-70 udenlandske
volontører til Danmark. Formålet er at
give almindelige unge fra hele verden
muligheden for at rejse og møde nye
kulturer.

Dansk ICYE udgør de frivilliges indsats
en afgørende betydning for
organisationen – en indsats båret af
lyst og motivation. Alle de frivillige
tilhører en bred vifte af forskellige
udvalg, der har ansvar for hver deres
arbejdsområde. Jo flere frivillige der
er i de forskellige udvalg, jo flere
danske og udenlandske volontører
oplever kulturel udveksling med
Dansk ICYE.

De frivillige løfter en kæmpe del
af arbejdet i Dansk ICYE

Frivillig i Dansk ICYE

Den kæmpe indsats er med til at
skabe et dynamisk fællesskab, hvor
der er gode muligheder for
indflydelse, ansvar og
medbestemmelse. Muligheden for
indflydelse og medansvar gør, at de
frivillige har en uvurderlig betydning
for Dansk ICYE, fordi der hele tiden
bydes ind med friske kræfter,
engagerede forslag og interessante
projekter.

Som frivillig i Dansk ICYE er du en del
af et internationalt fællesskab, hvor
du har mulighed for at deltage i kurser
for at få erfaring, viden og
kompetencer indenfor frivilligt
organisationsarbejde med fokus på
kulturel udveksling og
mellemmenneskelig forståelse.
Derudover bliver du en del af en
organisation, hvor din indsats bliver
værdsat, og hvor du kommer til at
møde mange fantastiske, søde og
interessante mennesker.

Lyder internationale
venskaber, fællesskab og
kulturforskelle som noget for
dig? Bliv frivillig i ét af vores
udvalg!

Formål med brochuren
Denne brochure giver dig et indblik i
at være frivillig i organisationens
mange udvalg. Du kan læse mere om
de forskellige udvalg, hvad de
beskæftiger sig med, samt hvilke
muligheder du har for at udvikle dig
og lave lige præcis dét, du brænder
for i organisationen.

Du kan altid kontakte Dansk
ICYE’s sekretariat, hvis du vil
vide mere:

”Individually, we are one
drop. Together we are
one ocean”

www.icye.dk
Tlf: 8618 0715
E-mail: icye@icye.dk

Oversigt over udvalg

Bestyrelsen

I det følgende kan du se en oversigt over Dansk ICYE’s udvalg. De står i
kronologisk rækkefølge, så du nemmere kan slå op på det udvalg, du gerne vil
læse mere om.

Arbejdsområde

Frivillig i bestyrelsen

Bestyrelsen beskæftiger sig med
forskellige områder såsom
organisationens økonomi, drift, den
overordnede politik og
organisationens struktur. Den er
ansigtet udadtil både på lokalt,
europæisk og globalt plan.
Bestyrelsen fungerer som
sparringspartner for udvalgene og
repræsenterer deres interesser og
behov bedst muligt.

Som bestyrelsesmedlem får du et
stort ansvar. Du står i spidsen for
en spændende
ungdomsorganisation, hvor du har
mulighed for at kaste dig over
konkrete udviklingsområder og vil
have stor indflydelse på
organisationens videre udvikling.
Som bestyrelsesmedlem tilegner
du dig viden om alle grene af
organisationen og arbejdet i Dansk
ICYE, både nationalt og
internationalt.

·

Bestyrelsen - hvis du vil have national og international indflydelse.

·

Lejrudvalget - for dig, der gerne vil have det overordnede overblik i
forbindelse med Dansk ICYE’s lejre.

·

Cross Cultural Trainers - hvis du vil udfordre din kreativitet og kulturelle
forståelse ved at undervise de udenlandske volontører I Danmark.

·

Rejseholdet - for dig, der har rejst meget og gerne vil dele ud af dine
erfaringer og oplevelser for de danske unge vi forbereder på deres ophold.

·

Kontaktgruppen - hvis du gerne vil have overblikket over
kontaktpersonerne og de udenlandske volontører.

·

Kontaktpersoner - for dig, der er nysgerrig på andre mennesker, deres
kultur og deres normer og værdier.

·

Værtsfamiliegruppen - hvis du gerne vil gøre det til en god oplevelse at
være værtsfamilie gennem Dansk ICYE.

·

Restaurant Intercult - for dig, der elsker at lave mad til mange mennesker
og sprede en god stemning i køkkenet på lejrene.

·

Ungdomsudveksling - hvis du vil være med til at realisere tværkulturelle
projekter med unge fra Europa.

·

For-interview-udvalget - for dig, der gerne vil lære de danske volontører at
kende.

·

Lokalforeninger - hvis du gerne vil have indflydelse på, hvad der skal ske i
dit lokalområde.

Hvis en af disse udvalg har skabt interesse hos dig, kan du på de to sidste sider
læse, hvordan du bliver en del af et udvalg.

Bestyrelsens seks medlemmer vælges
på den årlige generalforsamling i
april. Formand, næstformand og
kasserer udgør forretningsudvalget og
bliver valgt for en toårig periode. De
øvrige tre medlemmer bliver valgt for
en etårig periode. Bestyrelsen
afholder mellem 6-8 årlige
bestyrelsesmøder, hvor aktuelle sager
behandles og strategien for den
kommende periode udarbejdes.

Primære arbejdsopgaver:
·

Organisationsudvikling

·

Medlemspleje og
udviklingsmuligheder for de
frivillige

·

Kommunikationsarbejde

·

Planlægning og afholdelse af
møder

Hvis du har interesse for
bestyrelsen, eller bare har
nogle spørgsmål, kan du
kontakte:
bestyrelsen.icye@gmail.com

Lejrudvalget

Cross Cultural Trainers

Arbejdsområde

Arbejdsområde

Lejrudvalget koordinerer, i
samarbejde med sekretariatet,
planlægningen af de overordnede
rammer på lejrene. Udover
koordinerings- og
planlægningsopgaver har lejrudvalget
også opgaver på lejrene såsom at
byde deltagerne velkomne, være
tovholdere for programmet samt
arrangere underholdning og sociale
aktiviteter.

Formålet med dette udvalg er især
tilknyttet de fire årlige lejre, hvor
’Cross Cultural Trainers’ planlægger
lejrprogrammet for de udenlandske
volontører. Udvalget udarbejder
forskellige workshops for de
udenlandske volontører, der kan
omhandle teambuilding med andre
volontører, forventninger til opholdet
i Danmark eller at lære den danske
kultur bedre at kende. Udvalget har
også til formål at sørge for, at de
udenlandske volontører evaluerer og
reflekterer over deres ophold i
Danmark på lejrene. Dette gøres for at
imødekomme forventninger og
eventuelle usikkerheder.

Du er med til at bygge bro mellem
forskellige kulturer, og du er med til
at styrke internationale venskaber.
Din kreativitet kommer også på
prøve, da du yderligere skal være
med til at planlægge sociale og
underholdende indslag på lejrene.

Frivillig i ´Cross Cultural Trainers´

Frivillig i Lejrudvalget
Som frivillig i Lejrudvalget får du
styrket dine organisatoriske og
kommunikative evner. Du lærer at
være struktureret og være god til at
holde overblik, da du skal holde styr
på mange informationer og sørge for,
at lejrene forløber glat. Der er fire
lejre om året, hvor udvalget har en
vigtig rolle.
På lejrene møder du mange gamle og
nye ansigter, hygger og har det sjovt
med andre aktive i Dansk ICYE.

Hvis du vil være frivillig i ´Cross
Cultural Trainers’, får du styrket og
udviklet dine kompetencer inden for
kommunikation, undervisning og
planlægning. Du får rig mulighed for
at øve dit engelske sprog, da alle
workshops på lejrene foregår på
engelsk.

Primære arbejdsopgaver:
·

Planlægning af det overordnede
program for lejrene

·

Arrangere aftenaktiviteter på
lejrene

Ÿ

Koordinering af praktiske
opgaver

Primære arbejdsopgaver:
·

Udarbejde og facilitere
workshops for udenlandske
volontører på lejrene

·

Programplanlægning og
koordinering af workshops

·

Være med til at evaluere de
udenlandske volontørers
ophold i Danmark

·

Give de udenlandske volontører
en sjov og interessant oplevelse
på lejrene

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:

lejrudvalget.icye@gmail.com

cct.icye@gmail.com

Rejseholdet

Kontaktgruppen

Arbejdsområde

Frivillig i Rejseholdet

Inden danske volontører rejser ud i
den store verden på et ophold
gennem Dansk ICYE, skal de deltage i
en af de fire årlige forberedelseslejre.
Rejseholdet forbereder kommende
volontører på mødet med en ny
kultur, giver dem gode råd, fortæller
om hvilke situationer de kan komme
ud for og hvordan de kan tackle dem.
Ligeledes skal volontører gennem
Dansk ICYE også deltage på en lejr
efter hjemkomst, hvor de bearbejder,
reflekterer og evaluerer deres ophold.
Rejseholdets opgave er at planlægge
og udføre et lejrprogram for de
danske volontører, der skal ud på eller
er hjemvendt fra et ophold.
Planlægningen omfatter workshops,
øvelser og oplæg, der forbereder nye
volontører på deres kommende rejse
og bearbejder de hjemvendtes
oplevelser.

Hvis du vil være frivillig i Rejseholdet,
er det en fordel, at du selv har været
ude at rejse på et af Dansk ICYE’s
programmer eller selv har erfaring
med at rejse. Grunden til dette er, at
du skal udveksle erfaringer og gode
råd med nye og gamle danske
volontører. I Rejseholdet vil du opnå
mere viden om andre lande, kulturer,
normer og værdier, og du vil udvikle
dine evner inden for koordinering og
planlægning.

Primære arbejdsopgaver:

Arbejdsområde

Frivillig i Kontaktgruppen

Kontaktgruppens hovedformål er at
finde kontaktpersoner til udenlandske
volontører, der kommer til Danmark.
Når volontøren er ankommet, har
kontaktgruppen overblikket over
forholdet mellem kontaktpersoner og
volontører og har det overordnede
ansvar for, at kontakten er
kontinuerlig, og at der følges op på
eventuelle problemer.
Kontaktgruppen fungerer primært på
et administrativt plan, hvor de sørger
for at udføre det bedste match
mellem kontaktperson og udenlandsk
volontør. Yderligere har dette udvalg
ansvar for at lave workshops for
kontaktpersonerne på de fire årlige
lejre. Sådanne workshops kan
omhandle konflikthåndtering eller
interkulturelle forskelle. Yderligere
træner udvalget også kontaktpersoner
i at have en god mentorrolle.

Som frivillig i Kontaktgruppen bliver
du god til at holde overblik, løse
konflikter samt motivere andre
frivillige. Du er med til at gøre
opholdet for de udenlandske
volontører til en god oplevelse, ved at
fungere som sparringspartner for
kontaktpersonerne. Dette kan
indebære at rådgive og vejlede
kontaktpersonerne i forskellige
situationer, de kan komme ud for i
mødet med nye mennesker fra andre
kulturer.

·

Planlægge og afholde workshops,
øvelser og oplæg for danske
volontører

·

Fortælle om dine egne oplevelser
og erfaringer fra din rejse med
Dansk ICYE

·

Give gode råd om at rejse ud i
verden

Primære arbejdsopgaver:

En-dags forberedelser

·

Holde overblik I forhold til
volontører og deres
kontaktpersoner

·

Personlig forbindelse til en
kontaktperson

·

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
rejseholdet.icye@gmail.com

·

Planlægge workshops for
kontaktpersoner på de fire lejre

·

Matche kontaktperson og volontør

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
kg.icye@gmail.com

Kontaktperson

Værtsfamiliegruppen

Arbejdsområde

Arbejdsområde

En kontaktpersons primære rolle er at
hjælpe den udenlandske volontør
under hele deres ophold i Danmark.
Kontaktpersoner kan bl.a. hjælpe med
at finde fritidsinteresser, fortælle om
den danske kultur, informere om
”uskrevne regler”, vise landet og
generelt hjælpe volontøren med at
falde til i landet.

Værtsfamiliegruppens formål er at
gøre det til en god oplevelse at være
værtsfamilie gennem Dansk ICYE.
Udvalget afholder sociale
arrangementer, fungerer som en
hjælpende hånd i eventuelle konflikter
og er med til at finde værtsfamilier til
de udenlandske volontører.
Værtsfamiliegruppen arbejder for at
gøre opholdet succesfuldt både for den
udenlandske volontør og for
værtsfamilien.

Frivillig kontaktperson
Som kontaktperson er det din rolle at
være ven, vejleder eller mentor for
den udenlandske volontør. Rollen som
kontaktperson er ikke bare personligt
givende, men også en enestående
mulighed for at møde en ny kultur og
få styrket dine sprogkundskaber.
Dansk ICYE yder et mindre økonomisk
tilskud til kulturelle oplevelser som
kontaktperson og volontør oplever
sammen.

Primære arbejdsopgaver:
·

Forberede og vejlede
værtsfamilierne, inden de
udenlandske volontører
ankommer

·

Løbende kontakt til
værtsfamilierne

·

Planlægge arrangementer for
værtsfamilierne og de
udenlandske volontører

Frivillig i Værtsfamiliegruppen
Primære arbejdsopgaver:
·

Være nysgerrig på andre
mennesker, deres og din kultur

·

Have regelmæssig kontakt med
volontøren og Kontaktgruppen

·

Besøge projektet og den
danske værtsfamilie til en
udenlandsk volontør

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
kg.icye@gmail.com

Som frivillig i Værtsfamiliegruppen
hjælper du udenlandske volontører
med at få en god oplevelse i Danmark,
bl.a. gennem deres værtsfamilie. Du
hjælper med at vejlede og forberede
værtsfamilier, så de er klar, når den
udenlandske volontør lander i
Danmark. Dette sker blandt andet ved
at besøge værtsfamilierne, inden de
modtager volontøren. Du er yderligere
også med til at planlægge sociale
arrangementer for værtsfamilier og
udenlandske volontører, så de
indbyrdes kan lære hinanden bedre at
kende og udveksle erfaringer og
oplevelser.

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
vf.icye@gmail.com

Restaurant Intercult
Arbejdsområde
Restaurant Intercult er ICYE’s egen
restaurant, der laver mad på alle fire
lejre i løbet af året. De står for den
gode stemning i køkkenet, hvor både
nye og rutinerede frivillige hygger og
laver mad.

Ungdomsudvekslingsgruppen
Primære arbejdsopgaver:
·

Lave mad på de fire lejre

·

Planlægning af madplan til
lejrene

·

Være kreativ og opfindsom med
opskrifter

Frivillig i Restaurant Intercult
Som frivillig i Restaurant Intercult
kommer du til at arbejde i et
dynamisk miljø, der henholdsvis
skifter mellem planlægning af
madplan, indkøb og lave mad på
lejrene. Derfor får du styrket dine
koordineringsevner, og du får en
masse erfaring med at lave mad. Der
er ikke nogle krav til at være en del af
Restaurant Intercult, dog skal du
elske at lave mad og være med til at
sprede god stemning.

Arbejdsområde
Ungdomsudvekslingsgruppen er en
håndfuld eventyrlystne unge i Dansk
ICYE, der har udviklet et
ungdomsudvekslingsprogram under
Erasmus+ programmet.
Ungdomsudvekslingsprogrammet
består af en række forskellige korte
projekter, hvor unge mennesker fra
forskellige dele af Europa mødes og
laver eksempelvis workshops,
debatter, motion, rollespil,
udendørsaktiviteter med et bestemt
formål. Udvalgets primære
arbejdsområde er at få stablet disse
projekter på benene, få dem
virkeliggjort og få dem godkendt af
Erasmus+. Udvalgets medlemmer
arbejder derfor meget intenst i
perioder.

Frivillig i Udvekslingsgruppen

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
ri.icye@gmail.com

Som frivillig i udvekslingsgruppen er du
med til at skabe et europæisk
fællesskab blandt unge mennesker, der
brænder for det samme. Du bruger
dog meget tid på de forskellige
udvekslingsprojekter og alle de
praktiske ting der ligger bag. Derfor er
en klar fordel, hvis du selv har været
på en af disse projekter, så du kender
til strukturen.

Primære arbejdsopgaver:
·

Planlægge og koordinere
projekter

·

Få godkendt projekter hos
Erasmus+

·

Hverve volontører til de
forskellige projekter

·

Have det overordnede ansvar og
overblik over de forskellige
projekter

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
uug.icye@gmail.com

FI-udvalget (For-interview)

Lokalforeninger

Arbejdsområde

Arbejdsområde

FI-udvalgets primære arbejdsopgave
er at have et for-interview med
danske volontører, inden de skal
afsted på et ICYE-program
(længerevarende ophold). Under
dette interview bliver der bl.a.
snakket om volontørens fleksibilitet,
tilpasningsevne og åbenhed til at bo
og arbejde i et andet land, hvor
kulturforskelle kan være ret
markante. Derudover snakkes der
også om volontørens forventninger
og motivation til at arbejde frivilligt
på et ICYE-program.

Primære arbejdsopgaver:
·

For-interview med danske
volontører

·

Sikre, at volontører er
forberedte på, hvad et
længerevarende ophold i
udlandet kan byde på af
oplevelser og udfordringer

Der er seks lokalforeninger i Danmark:
Hovedstaden, Sjælland, Fyn,
Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland.
Lokalforeningerne har ansvar for
planlægningen af lokale
arrangementer for både danske og
udenlandske volontører, værtsfamilier
og kontaktpersoner. Disse
arrangementer er med til at støtte
Dansk ICYE’s overordnede formål med
unges møde på tværs af kulturer,
sociale sammenkomster for
lokalforeningens medlemmer eller
noget helt tredje.

Primære arbejdsopgaver:
·

Planlægge informationsmøder
for potentielle volontører

·

Planlægge sociale
arrangementer for
volontørerne i lokalområderne

Frivillig i lokalforeninger

Frivillig i FI-udvalget
Som frivillig i FI-udvalget er du med
til at klæde en dansk volontør godt
på, inden de skal afsted på et ICYEprogram. Du får styrket dine
kommunikative evner og lærer
mange engagerede volontører bedre
at kende.

Hvis du vil være en del af
udvalget eller bare har nogle
spørgsmål, kan du kontakte:
office@icye.com

Som frivillig i en lokalforening er du
med til at planlægge sociale
arrangementer, hvor volontører,
værtsfamilier og kontaktpersoner i
lokalområdet kan lære hinanden
bedre at kende. Ligeledes sørger
lokalforeningerne for at promovere
Dansk ICYE og de forskellige
rejseprogrammer. Lokalforeningerne
har også ansvar for at tiltrække nye
medlemmer og frivillige til
organisationen.
Du vil som medlem af en af
lokalforeningerne være med til at
planlægge arrangementer med fokus
på kulturudveksling.

Hovedstaden:
lfhovedstaden.icye@gmail.com

Sjælland:
lfsjaelland.icye@gmail.com

Fyn:
lffyn.icye@gmail.com

Sydjylland
lfsydjylland.icye@gmail.com

Midtjylland:
lfmidtjylland.icye@gmail.com

Nordjylland:
lfnordjylland.icye@gmail.com

Vil du være med i et udvalg?
Alle kan være med!
Alle kan være frivillig i Dansk ICYE,
hvad enten du lige er kommet hjem
fra et ophold med Dansk ICYE, har
været på et ophold med Dansk ICYE
før eller bare synes, at det, vi laver i
organisationen, lyder rigtig
spændende. Det eneste krav er, at du
er medlem af Dansk ICYE og brænder
for frivilligt arbejde.

Vær med til at udvikle et
kulturelt fællesskab!
Som frivillig i Dansk ICYE er du med
til at udvikle en forståelse for
grundlæggende menneskelige
værdier på tværs af kulturer gennem
udveksling mellem unge danskere og
andre kulturer samt udenlandske
unge og den danske kultur. Dette
skaber et kulturelt fællesskab, hvor
din lyst og indsats er uvurderlig,
både på et lokalt, nationalt og
globalt plan.
Du bliver en del af en organisation,
der bl.a. bygger på åbenhed,
fællesskab og kommunikation i
øjenhøjde. Yderligere får du
mulighed for at tage et stort ansvar
samt opnå indflydelse på dine
opgaver. Som frivillig bliver du en del
af et kulturelt fællesskab fyldt med
oplevelser, gode stunder,
internationale venskaber, læring og
kompetenceopbygning.

”Frivilligt arbejde er at
give din tid til en god
sag, der værdsætter
dine kræfter”

Hvordan kommer jeg med?
Du er meget velkommen til at
kontakte udvalgene, ved at skrive til
udvalgskoordinatoren.
Kontaktoplysninger finder du i de
farvede kontaktbokse. Du er også
meget velkommen til at deltage på
en af vores lejre, hvor du kommer
helt tæt på udvalgene og deres
arbejde. Skriv til sekretariatet, hvis
du gerne vil med på lejren.
Som medlem i Dansk ICYE er du
både medlem af
landsorganisationen og din
lokalforening.
Hvis du ønsker indflydelse på
udviklingen og arbejdet der, kan du
stille op til bestyrelsen på
lokalforeningens- eller
landsorganisationens
generalforsamlinger i starten af året.

”Frivilligt arbejde er
ikke en profession, det
er noget andet - det er
noget der er sjovere.
Man har mere ansvar
og mere indflydelse”

