Tilmeldingsblanket
Det Europæiske Solidaritetskorps
(European Solidarity Corps – ESC)
Ud i Europa – 2 til 12 måneder

Personlig information
Navn:
Gade:
By og postnr.:
Telefon:
E-mail:
Fødselsdato:

Medlemsnr:

(udfyldes af Dansk ICYE)

Nærmeste kontaktperson
Navn:
Gade:
By og postnr.:
Telefon:
Ønsket afrejsetidspunkt og varighed
Tidligst start (Måned og år):

Senest afslutning:

Varighed (ca.):
Ønsket destination
Her kan du prioritere både mellem lande og/eller regioner
(NB! Vi sender stadig tilbud til dig om projekter i andre lande!)

1. prioritet
2. prioritet
3. prioritet
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Hvad får dig til at foretrække netop disse lande?

Ønsket tema: Hvilken type arbejde interesserer dig mest?
F.eks. Socialt arbejde (børn/unge, handicappede, ældre), Sundhedsarbejde, Miljøarbejde (konservering,
økologi, renovering, konstruktion), Kulturelt arbejde eller andet.

Hvad kan du bidrage med til disse projekter? (Særlige kvalifikationer)

Praktiske forhold
Beskriv din fortrukne placering af projektet (by/land). Begrund dit svar.

Hvor vil du helst bo? (Alene, sammen med andre volontører, værtsfamilie) og hvorfor? Vil du
kunne dele værelse med en anden? (altid samme køn)
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Motivation
Hvorfor vil du gerne rejse med ESC-programmet og lave frivilligt arbejde?

Søger du optagelse på studie/uddannelse samtidig med at du søger ESC?

Forventninger
Hvad forventer du at få ud af opholdet? Hvilke udfordringer tror du, at du vil møde? Hvad vil være
svært for dig?

Hvilke forventninger tror du at projektet vil have til dig, og hvordan vil du kunne leve op til dem?

Personlige karakteristika
Hvordan er du sammen med andre mennesker? F.eks. hvilken rolle tager du i et gruppearbejde.
Hvordan opfatter andre dig?
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Nævn to positive og to negative sider af din personlighed:

Er der fysiske eller psykiske forhold vi skal være opmærksomme på og tage hensyn til i forbindelse
med din deltagelse i programmet?

Hvad skal vi ellers vide om dig for at kende dig?

Hvor har du hørt om Dansk ICYE? (Sæt kryds)
Gennem venner eller familie:
Via internettet:
Gennem opslag og plakater:
Gennem min uddannelsesinstitution:
Andet: _____________________________________________________________________
Ansøgergebyret er kr. 25,00 og medlemskab koster kr. 75,00 pr. kalenderår.
Tilmeld dig som medlem via vores hjemmeside: www.icye.dk/bliv-medlem hvor du også tilmelder
dig betalingsservice. Ved tilmelding via hjemmesiden, trækker Dansk ICYE 100 kr. fra din konto, via
betalingsservice.
Du kan også vælge at indsætte gebyr og medlemskab - i alt 100 kr. - på Dansk ICYE’s konto i
Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5381 konto 0000261490. Husk at anføre navn ved indbetaling.
Bemærk at du i forbindelse med gennemført rejse gennem Dansk ICYE forpligter du dig til
minimum 2 års medlemskab fra og med det år du rejser.
Bekræftelse
Ved returnering af denne ansøgningsblanket til Dansk ICYE bekræfter du at ovenstående
oplysninger er sande.
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Brug af personlige data
Jeg bekræfter, at ICYE må samle, bruge og dele mine personlige data, samt data fra tredje parter nævnt i
denne formular (nærmeste kontaktperson) med de følgende parter af programmet:
modtagerorganisation, værtsfamilie, værtsprojekt, forsikringsselskab og det internationale ICYE kontor.
I overensstemmelse med vores persondatapolitik [kan findes på: https://www.icye.dk/persondata/] vil
dine personlige data blive sikkert opbevaret til bogføring og internt brug så længe du er medlem af Dansk
ICYE.
Jf. DUF’s tilskudsregler med kommentarer af 7. maj 2018 §3 er Dansk ICYE forpligtet til at gemme dit navn,
fødselsdato, adresse samt kontaktoplysninger i op til 5 år efter udmeldelse.
Dine oplysninger vil ikke blive solgt eller brugt til reklame.
Har du spørgsmål til dette eller ønsker du ikke dine oplysninger opbevaret hos os, skal du tage kontakt til
os på e-mail icye@icye.dk eller tlf. 8618 0715.
Vælg en af følgende muligheder:
Dato

Jeg accepterer

Jeg accepterer ikke

Digital underskrift

Deltager du i ICYE’s volontørprogrammer giver du tilladelse til, at Dansk ICYE må dele de billeder, artikler
og opslag du har offentliggjort på blogs og sociale medier. Disse kan blive delt på Dansk ICYE’s
hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev med akkreditering.
Dato

Digital underskrift
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