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You matter to us at Projects Abroad 
We care about you, your values, your character, your personality. We also care very much 
about the communities where we work and our partners all around the work. Our job is to 
match you to their needs. 

This means that for a complete volunteering experience, which is worthwhile, 
adventurous and enjoyable, with secure back-up around the world, you should choose 
Projects Abroad. We are now sending more than 10.000 volunteers abroad a year, 
supported by over 500 staff. 

Whether you help children in an Indian orphanage or protect wildlife in South Africa, 
whether you can teach English in Peru or do a medical project in Ghana, you will be 
in demand and you will be needed. You will make a difference wherever you go and 
whichever community you join, and you will have excellent work experience.

I hope you join us.

Doktor Peter Slowe,
Geograf og forfatter, samt grundlægger og direktør for 
Projects Abroad
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Kære læser, tak for din interesse i Projects Abroad. 
Vi er glade for, at du har lyst til at vide mere om os, 
vores projekter og den store indsats som tusindvis af 
frivillige yder hver dag.

Projects Abroad har mere end 20 års erfaring med 
at formidle frivilligt arbejde i udviklingslande, og du 
har dermed en erfaren og professionel organisation, 
som holder dig i hånden fra start til slut.

Vi har mere end 600 projekter i over 25 lande i hele 
verden, og uanset hvor du rejser hen eller hvad du 
arbejder med, tør jeg godt garantere dig en ting: 
masser af eventyr!

Vi sender frivillige ud i alle aldre og med vidt 
forskellige baggrunde og motiver, for vi tror på, at 
alle kan bidrage positivt, og ikke mindst med tid, 
energi og godt humør! Så hvad enten du overvejer 
et sabbatår, studiepraktik, orlov eller en anderledes 
ferie, så lover jeg, at du får dit livs oplevelse.

Med Projects Abroad får du en række fordele, som 
du ikke finder andre steder:

• Fleksible rejsedatoer: ta’ af sted når det 
passer DIG!

• Støtte fra lokalt Projects Abroad personale: vi 
har kontorer på samtlige destinationer!

• Internationalt sammenhold: mød andre 
frivillige fra mere end 40 lande!

• Professionel rådgivning i høj kvalitet!

Jeg har selv arbejdet som frivillig, og det er en 
skøn og berigende oplevelse, som for alvor flytter 
personlige grænser – og så skader det hverken 
CV’et eller kulturforståelsen.

Rejs ud!

Mette Vinther,
Konstitueret Direktør for 
Projects Abroad Denmark

Er du klar 
til eventyr?

3www.projects-abroad.dkinfo@projects-abroad.dk / Tlf. 42 40 90 20



54 www.projects-abroad.dkinfo@projects-abroad.dk / Tlf. 42 40 90 20

Hvorfor vælge Projects Abroad?  
 Bæredygtige projekter

Som frivillig hos Projects Abroad bliver du en del af et 
sammenhold mellem frivillige og lokale, som alle arbejder 
for at forbedre levevilkårene og miljøet i udviklingslande. Vi 
stræber imod, at vores projekter yder værdifulde bidrag til de 
lokalsamfund, som vi arbejder i, samtidigt med at både frivillige 
og lokale oplever og udveksler kulturelle forskelligheder.

 Respekt for vores frivillige
Vi anerkender, at vores frivillige investerer tid, energi og penge i 
at yde en indsats for lokalsamfund i udviklingslande. Derfor gør 
vi altid vores bedste for at vise respekt for den tiltro, som vores 
frivillige viser vores organisation.

 Respekt for lokalsamfundene 
Vores destinationer har egne traditioner, skikke, værdier og syn 
på verden. Vi anerkender og respekterer de kulturelle forskelle, 
og ser dem som en vigtig del af vores frivilliges oplevelser. Vores 
partnerorganisationer og værtsfamilier gør dig til en del af deres 
hverdag, for at du kan føle dig hjemme. De fortjener vores 
respekt for deres store engagement.

 Fokus på fleksibilitet
Som frivillig hos Projects Abroad bestemmer du selv, hvornår du 
ønsker af tage af sted ligesom at du selv bestemmer længden 
på dit ophold. Med andre ord kan du ”hoppe af og på” vores 
projekter når det bedst passer dig. Derudover tager vi dine 
personlige kvalifikationer og præferencer med i betragtning, når 
vi finder det rigtige projekt til dig. På den måde skræddersyer vi 
vores projekter til den enkelte frivillige.

 Enestående støtte før og under 
opholdet
På alle vores destinationer har vi et lokalt kontor med 
fuldtidsansatte, der hjælper dig igennem dit ophold.  Vi tager 
imod dig i lufthavnen, introducerer dig for din værtsfamilie og 
dit projekt, og hjælper dig med at falde godt til. Vores ansatte 
står altid standby, således at de kan være hos dig i løbet af 
højst nogle få timer, hvis der mod forventning skulle opstå 
et problem. Derudover står vores danske kontor til rådighed 
både før og under opholdet, og du er altid meget velkommen 
til at ringe til os, hvis du har spørgsmål.
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Hvem rejser ud som frivillig?

Studerende
I sommermånederne benytter mange 
studerende sig af deres sommerferie 
fra ungdomsuddannelsen eller studiet 
til at rejse ud i verden. Vores fleksible 
startdatoer gør det muligt for dig selv at 
bestemme hvornår du begynder på dit 
projekt. Hvis du er mellem 16 og 19 år, 
og ønsker at afprøve livet som frivillig 
sammen med en gruppe i en af vores 
spændende destinationer, kan du deltage 
i vores 2 eller 4 ugers ungdomsprojekter. 
Læs mere om disse på side 17.

Voksenfrivillig
Vi ser stadigt flere voksne danskere som 
ønsker en meningsfuld ferie, og som 
derfor vælger at bruge ferien på frivilligt 
arbejde i udlandet. Mens nogle blot ønsker 
et afbræk i dagligdagen og karrieren,  
rejser andre ud for at forbedre CV’et. 
Uanset baggrund er du velkommen på 
vore projekter.

Vi har frivillige i alle aldre og med forskellige baggrunde. Alle har noget at tilbyde de lokalsamfund, som 
vi arbejder i – der findes simpelthen ikke en ”typisk frivillig”! Vi har derfor samlet nogle eksempler på 
frivillige, som har rejst ud som volontører for Projects Abroad.

Familie
At arbejde frivilligt som familie er 
et koncept, som oplever stigende 
popularitet – og med god grund. At bo 
og arbejde frivilligt sammen som familie 
i et udviklingsland er en spændende 
udfordring. De familier vi allerede har 
sendt af sted er enige om, at det at bo og 
arbejde sammen i et udviklingsland giver 
dem et sammenhold, som intet andet har 
kunnet gøre.

Professionel
Er du nyuddannet og ønsker du erfaring? 
Eller kunne du tænke dig at arbejde med 
dit fag i helt anderledes omgivelser? Vi 
oplever et stigende antal erhvervsaktive, 
som ønsker en meningsfuld ferie eller en 
pause fra karrieren. I mange tilfælde kan 
vi arrangere, at du arbejder på et projekt 
indenfor dit eget fagområde, hvor din 
erfaring og evner vil blive værdsat af vores 
lokale samarbejdsorganisationer. 

Sabbatår
Et sabbatår er en fantastisk mulighed 
for at få nye og spændende oplevelser, 
se verden og få fornyet energi til at 
fortsætte studierne derhjemme. Du 
kan vælge at arbejde frivilligt inden for 
dit påtænkte karriereområde, som for 
eksempel journalistik, jura, medicin eller 
veterinærvidenskab, eller du kan bruge 
sabbatåret til at opleve noget helt nyt og 
anderledes.

Praktikophold 
Studerende på videregående uddannelser 
vælger ofte at benytte den lange 
sommerferie til at rejse og samtidigt 
udføre værdifuldt, frivilligt arbejde inden 
skolen starter. Andre får lyst til en pause 
fra bøgerne undervejs i studierne, og 
bruger i stedet noget tid på at rejse ud for 
at arbejde frivilligt. Er du i gang med dit 
studie eller ønsker du at udføre fagligt 
relevant arbejde, hvor du har mulighed 
for at omsætte teori til praksis, , er vores 
praktikophold en oplagt mulighed. Du 
kan læse mere om vores praktikophold 
på side 16.
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COSTA RICA

JAMAICA
BELIZEMEXICO

MAROKKO

ECUADOR

ARGENTINA

CAMBODJA FILIPPINERNE

KINA

MONGOLIET

NEPAL

FIJI
SAMOA

ETIOPIEN
SENEGAL

KENYA
TANZANIA

SYDAFRIKA

SRI LANKA THAILAND

BOLIVIAPERU

TOGO

RUMÆNIEN

MADAGASKAR

LAOSLAOS

VIETNAM
BANGLADESH

GHANA

ITALIEN

En lille solstrålehistorie fra fødeafdelingen var en meget ung kvinde, 
som skulle til at føde, og hun var virkelig bange. Jeg gik hen til hende og 
snakkede med hende, og kunne se at det beroligede hende. Jeg prøvede 
at fortælle hvad der skulle ske, hvordan det ville foregå når hun skulle til 
at presse. Jeg tog imod barnet, med assistance fra en anden frivillig fra 
Australien. Da barnet kom, var kvinden simpelthen så glad, at hun næsten 
græd af glæde, da hun ringede til sin familie. Hun var så stolt og så glad, 
at hun spurgte mig om hvad mit navn var, for hun ville opkalde sin lille 
pige efter mig. Det var virkelig stort for mig!

Monique Bigom - Medicin & Sundhed - Tanzania 

Katrine Ernst – Byggeprojekt - Ghana

Og netop derfor blev rejsen til 
Ghana som frivillig det største 
og bedste jeg nogensinde har 
oplevet i mit liv. For ikke nok 
med at jeg fik bygget en skole, 
et bibliotek og mange andre 
gode sager sammen med alle de 
andre frivillige, så voksede jeg 
også selv indeni. Jeg blev voksen, 
selvstændig, selvsikker og ikke 
mindst... Jeg fik ret i, at der er 
brug for hjælp i andre dele af 
verden, og at det er at lyve for sig 
selv, når man bare lukker øjnene 
og skynder sig at skifte kanal, når 
der er sult og fattigdom langt væk 
fra den trygge danske 
dagligstue.

På dette projekt prøvede jeg 
ting, jeg ikke havde troet mulige, 
og jeg smilede og satte pris på 
hver og én af oplevelserne. Du 
vil få rigtig mange vabler især 
fra machetearbejdet og mange 
myggestik, hvis du er en af 
dem myggene finder appetitlig. 
Også fornemmelsen af at gå i 
sumpvand til livet eller skulle 
svømme i det, var helt unik. Det er 
dét, det her projekt kan give dig: 
Du værdsætter alle de oplevelser 
og udfordringer du får og vokser 
af dem. Hvis du er åben og går 
helhjertet ind i det, vil du møde 
mennesker, der kan ændre dit syn 
på livet og hvordan det skal være. 
HOP UD I DET! Jo mere det kilder 
i maven desto federe er følelsen 
bagefter

Anne – 
Natur og Miljø - Peru

Regina – Undervisning - Cambodja

Der gik ikke lang tid før jeg måtte overgive mig helt og aldeles til børnene. 
De mødte mig med åbne arme, en helt enorm tillidsfuldhed, nysgerrighed 
og store forventninger til underholdning i såvel timerne som frikvarterne. 
De elskede at se mine billeder på computeren fra mine rejser rundt i 
verden. Billederne af dyr fra en safari i Afrika brugte vi til legen ’Slap the 
board’. Jeg legede købmand med de små piger, hoppede i sjippetov med 
de lidt ældre, spillede bold med drengene, trøstede dem, når de var kede 
af det og undervise dem i engelsk. Nogle gange terpede vi grammatik 
(de store), andre gange lavede vi ord rim eller sang eller identificerede og 
klippede bogstaver (de små), men oftest øvede vi sætninger.

DYREPASNING 
i Peru

BYGGEPROJEKT
i Ghana

MEDICIN & SUNDHED
i Tanzania

UNDERVISNINGSPROJEKT
i Ghana

NATUR OG MILJØ
i Peru

SPORTSPROJEKT
i Togo
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Priser starter fra: for 2 uger: 10.900 kr Ekstra uge: fra 1.200 kr.

Priser starter fra: for 2 uger: 15.150 kr Ekstra uge: fra 1.700 kr.

Man er ofte ikke klar over, hvor meget man kan påvirke en 
anden persons liv ved at involvere sig. Som frivillig på et 

af Projects Abroads humanitære projekter kan du eksempelvis 
arbejde på børnehjem, handicapinstitutioner eller plejecentre 
for gadebørn. Her kan du hjælpe til med den daglige omsorg af 
børnene samt de praktiske gøremål, ligesom du kan undervise og 

arrangere aktiviteter, der gør hverdagen lidt sjovere for de børn og 
unge du arbejder med. Din energi, entusiasme og dit engagement 
kan bidrage til at give udsatte børn og unge et mere værdigt liv. 
Du behøver ingen kvalifikationer for at deltage i disse projekter; 
kun motivation og vilje til at gøre en indsats for andre mennesker.

Bevarelse af naturen og beskyttelse af miljøet er i stigende grad 
vigtige emner på verdens dagsorden. Som frivillig indenfor 

Natur & Miljø kan du arbejde på miljø- og naturbevaringsprojekter 
i udviklingslande verden over. Fra de kæmpemæssige savanner 
i grænselandet mellem Sydafrika og Botswana og de smukke 
Stillehavsstrande i Mexico til biodiversiteten i Perus regnskove og 

livet under vandet i Cambodja. Dette er blot nogle af de projekter, 
hvor du som frivillig kan gøre en stor indsats indenfor bevarelse 
og beskyttelse af forskellige økosystemer. Samtidig vil du bo og 
arbejde i fantastiske dyrearters habitat, og du kan for eksempel 
opleve papegøjer, havskildpadder eller elefanter.

Humanitært arbejde

Natur & Miljø

Priser starter fra: for 2 uger: 10.900 kr Ekstra uge: fra 1.200 kr

Som frivillig lærer har du mulighed for at forbedre 
fremtidsudsigterne og den kulturelle horisont for dine elever, 

og din indsats vil derfor have en vedvarende effekt. Du behøver 
ikke være lærer eller have andre formelle kvalifikationer for at 
undervise. Alt der kræves, er lysten til at inspirere og give din 
viden videre til dine elever, samt et godt kendskab til det fag, du 

underviser i. Størstedelen af vores frivillige underviser i mundtlig 
engelsk, men der er også mulighed for at undervise i andre sprog 
eller fag som matematik, musik, drama, sport eller IT. Ofte er 
tavle og kridt de eneste materialer i klasseværelset, men du vil 
blive varmt modtaget af eleverne, der er ivrige efter at suge ny 
viden til sig. 

Undervisning

Priser starter fra: for 2 uger: 10.900 kr Ekstra uge: fra 1.200 kr.

At arbejde frivilligt på et projekt indenfor Medicin & Sundhed 
er en uvurderlig oplevelse af et ulands sundhedssystem. 

Projekterne kan bruges både som praktikophold, generel praktisk 
erfaring og/eller som forberedelse på en eventuel karriere indenfor 
fx medicin, fysioterapi, odontologi, sygepleje eller obstetrik. Som 
det er tilfældet med alle vores projekter, tager vi hensyn til dine 

personlige præferencer og tidligere erfaring, og frivillige med alle 
niveauer af erfaring og kvalifikationer er derfor velkomne. Det er 
vigtigt, at du er motiveret for at observere og lære af det kyndige 
personale. Du vil dermed få en enestående mulighed for at opleve 
vilkårene for de forskellige medicinske fag i et udviklingsland.

Medicin 
& Sundhed

Projekter
Hvis du er interesseret i frivilligt arbejde i et eller flere udviklingslande, er Projects Abroad det oplagte 
valg for dig. Vi har projekter i 30 lande og projekterne spænder bredt - så vi har helt sikkert også 
noget for dig. 

Bemærk venligst, at der tages forbehold for ændringer, idet vores projekter løbende udvikles og priserne på vore projekter er derfor 
genstand for vedvarende ændringer. Derfor skal de nævnte priser forstås som vejledende. For den fulde og aktuelle prisliste henviser vi 
til vores hjemmeside www.projects-abroad.dk/priser/
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Hvis du overvejer en karriere indenfor journalistik, eller savner 
en pause fra igangværende studier eller arbejde, giver et 

journalistikprojekt dig helt unik erfaring indenfor faget.
Du kan vælge et projekt indenfor skrevne medier, såsom aviser 

eller magasiner, eller du kan vælge at arbejde med radio eller 
TV. Du kan eksempelvis researche, skrive artikler og følgelig 

publicere dit arbejde, eller broadcaste interviews. Du vil møde 
og interviewe vidt forskellige mennesker fra alle samfundslag og 
opnå praktiske erfaringer med journalistikkens mange facetter. 
På journalistikprojekterne kræves et godt kendskab til enten 
engelsk, spansk eller fransk.

Igennem dette projekt vil du få en særlig indsigt i arbejdet 
med at udvikle mindre virksomheder i et udviklingsland, 

ligesom at du ser hvordan mikrofinans kan hjælpe udfordrede 
unge til en hverdag uden fattigdom. De vil i stedet udvikle 
sig til selvforsørgende og uafhængige voksne. Du ser også 
hvordan mikrofinans kan være et redskab til at arbejde sig ud 

af ekstrem fattigdom. På mikrofinansprojektet er du med til 
at yde støtte og rådgivning til grupper og enkeltpersoner, som 
får et mikrolån til at starte egen virksomhed. Lånet er rentefrit 
og når det indfris ydes det på ny til en ny entreprenør. Med 
den rette rådgivning kan de etablere en mindre virksomhed 
og indtjening og dermed betale lånet tilbage over en periode.

Priser starter fra: for 2 uger: 14.150 kr Ekstra uge: fra 1.700 kr. 

Priser fra: 2 uger: 15.150 kr. Ekstra uge fra: 1.700 kr. 

På vores Kultur- & Lokalsamfundsprojekter arbejder 
du midt i et unikt lokalsamfund, og du får dermed en 

usædvanlig indsigt i en fremmed kultur. Som frivillig 
på et af disse projekter hjælper du med at bevare nogle 
ekstraordinære og fascinerende levemåder og kulturer, og du 
vil arbejde sammen med lokale mod et fælles mål. Du kan 

for eksempel hjælpe med at bygge nye børnehjem og skoler 
i Tanzania, hjælpe til hos en nomadefamilie i Mongoliet eller 
udforske Khmer-kulturen i Cambodja. Uanset hvilket projekt 
du vælger, vil du opleve at blive en del af lokalsamfundet og 
på den måde få en enestående oplevelse, som man ellers 
ikke får på almindelige rejser.

Priser starter fra: for 2 uger: 14.150 kr Ekstra uge: fra 1.700 kr.

Hvis du elsker dyr og arbejdet med dem, kan du få prøvet din 
viden af i praksis og samtidig få relevant erhvervserfaring, 

der er vanskelig at få herhjemme. Alle kan deltage i projekterne 
- hvad end du er i gang med, eller har afsluttet relevante studier, 
eller blot har en interesse og kærlighed til dyr. På de fleste 
projekter vil du hovedsagligt arbejde med kæledyr og husdyr, og 

på enkelte projekter har du mulighed for at se og arbejde med 
mere eksotiske dyrearter, såsom pingviner eller pumaer. Om du 
arbejder på vores falkeprojekt i Mexico eller på en dyrlægeklinik 
i Ghana, vil du få nogle enestående oplevelser og faglig erfaring 
i bagagen.

Journalistik
Kultur &
Lokalsamfund

Veterinærmedicin 
& Dyrepasning

Priser starter fra: for 2 uger: 12.900 kr Ekstra uge: fra 1.700 kr.

Mikrofinans
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Uanset hvor du rejser hen i verden vil du opleve, at sport 
ofte er med til at opbygge stærke lokalsamfund og samtidig 

fremmer sundhed og glæde hos mennesker. Men vigtigst af alt 
får det smilet frem på læben hos de underprivilegerede børn 
og unge, som vores frivillige træner. På vores sportsprojekter 
rundt om i verden har du mulighed for at træne børn og unge 

i bl.a. fodbold, rugby, surfing, atletik, volleyball og basketball 
og herigennem hjælpe med til at give dem en positiv hverdag. 
Hvis du har en passion for sport, og lyst til at give den videre til 
nogle ivrige og glade børn og unge i udviklingslande, så er vores 
sportsprojekter noget for dig!

Priser starter fra: for 2 uger: 15.650 kr Ekstra uge: fra 1.700 kr

Hvis du har interesse for menneskerettighedsspørgsmål 
eller er interesseret i en karriere inden for juraens verden, 

tilbyder Projects Abroad en række projekter, der er oplagte for 
dig. Mange af projekterne er åbne for alle med engagement og 
interesse for menneskerettigheder, mens andre kræver relevante 
kvalifikationer. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder, som 

eksempelvis at arbejde for internationale og lokale NGO’er 
eller advokatfirmaer. Alle vores projekter indenfor Jura og 
Menneskerettigheder byder på hårdt arbejde, der til gengæld 
belønnes rigeligt i helt enestående erfaringer, indsigt og 
oplevelser!

Priser starter fra: for 2 uger: 15.650 kr Ekstra uge: fra 1.950 kr. Priser starter fra: for 2 uger: 12.400 kr Ekstra uge: fra 1.450 kr

Vores arkæologiske projekter har til formål at udgrave, restaurere, 
og bevare historiske bygninger og konstruktioner. Grundet 

udviklingslandenes begrænsede ressourcer, er vores frivilliges 
engagement essentielt og uundværligt i dette arbejde. Deltag i 
forskellige aspekter af arkæologisk arbejde i Rumænien, hvor der 
bl.a. er mulighed for at samarbejde med Rumæniens Historiske 

Museum om at bearbejde fund fra Transsylvanien. Du kan også 
deltage i arbejdet med at frembringe mere information og viden om 
den fascinerende inkacivilisation i den Hellige Dal i Peru. Uanset 
dit valg, vil arbejdet som frivillig inden for Arkæologi garantere dig 
en oplevelse udover det sædvanlige!

Sport Arkæologi

Jura &
Menneskerettigheder

Vores Landbrugsprojekter tilbyder dig muligheden for at 
at få indblik i et af verdens største og mest mangfoldige 

industrierhverv. Vores projekter er placeret i lande, der er 
under hastig undvikling. Hver destination tilbyder noget 

anderledes og unikt. Som frivillig vil du kunne hjælpe 
et lokalsamfund med at vedligeholde alle mulige slags 
gård- eller havebrug. Dette kan bl.a. bestå af dyrepasning, 
høstarbejde og insektvidenskab.

Priser fra: 2 uger: 14.150 kr. Ekstra uge: 1.700 kr. 

Landbrug  
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Går du rundt med en lyst til skabe noget og kan du lide fysisk 
arbejde, så er vores byggeprojekter sikkert noget for dig. 

Her har du som frivillig mulighed for at være med til at hjælpe 
lokalsamfund med at bygge nye hjem til hjemløse, og renovere 

børnehaver, børnehjem, skoler, og biblioteker. Du arbejder 
sammen med lokale håndværkere og hjælper dem med alle 
aspekter af bygge- og konstruktionsarbejdet. Bygningerne skabes 
ved brug af traditionelle metoder og lokale materialer.

Vores businessprojekter har til formål at give dig praktisk 
arbejdserfaring og forbedre dit CV. Projekterne er til dig, 

der gerne vil arbejde i et udenlandsk firma og derved få 
erhvervserfaring inden for dit nuværende, eller måske et nyt, 

område af forretningslivet. Hvert businessprojekt er designet 
til den enkelte frivillige. Kvalifikationer, erhvervserfaring, og 
personlige præferencer er essentielle i tilrettelæggelsen af 
dit projekt.

Priser fra: 2 uger: 12.900 kr. Ekstra uge fra: 1.700 kr. 

Priser fra: 2 uger: 15.150 kr. Ekstra uge fra: 1.700 kr. 

Vores projekter indenfor International Udvikling tilbyder 
erhvervserfaring, som kan tilføjes til dit CV. Disse 

projekter egner sig godt til praktikanter, der søger at opnå 
en dybere forståelse for samfundsrelaterede problematikker. 
Som frivillig praktikant vil du være med til at yde støtte og 

styrke samfund i nød. Du vil opnå et reflekteret perspektiv 
af, hvordan internationale udviklingsorganisationer eller 
NGO’er arbejeder og de unikke udfordringer de møder for 
at nå deres mål.

Priser fra: 2 uger: 12.900 kr. Ekstra uge fra: 1.700 kr. 

Vores spændende, kreative projekter giver dig muligheden 
for at udtrykke og dele dine kunstneriske talenter med 

andre unge mennesker fra hele verden. Projekterne tager dig 
ud i lokalsamfund og på skoler, hvor kreativitet giver eleverne 

mulighed for at vise de følelser, fantasier og drømme, som de 
måske har svært ved at udtrykke på andre måder. Som frivillig 
kan du vælge imellem forskellige projekter f.eks. dans, drama 
eller musik.

Byggeprojekter International Udvikling 

Kreative Projekter Business 

Priser fra: 4 uger: 17.550 kr. Ekstra uge fra: 1.700 kr. 



17www.projects-abroad.dk

Er du mellem 16 og 19 år, kan du deltage 
på et af vores ungdomsprojekter, hvor 
du prøver kræfter med frivilligt arbejde 
sammen med en gruppe andre unge. Disse 
ungdomsprojekter er den perfekte måde 
at prøve at stå på egne ben på i udlandet 
for første gang. Ungdomsprojekterne har til 
formål at give dig erfaring med frivilligt arbejde 
i et udviklingsland, kulturudveksling og at du 
bliver en del af internationalt fælleskab med 
frivillige fra hele verden. Ungdomsprojekterne 
foregår i trygge rammer, og består af frivilligt 
arbejde, ekskursioner, undervisning og sociale 
aktiviteter. Du kan arbejde på projekter af 2 
eller 4 ugers varighed. 

Vi har ungdomsprojekter inden for 
arkæologi, byggeprojekter, humanitært 
arbejde, journalistik, jura & business, medicin 
& sundhed, jura & menneskerettigheder, 
natur & miljø, sport samt veterinærmedicin & 
dyrepasning. Du kan vælge mellem mere end 
25 destinationer.

For at se det komplette udvalg af 
ungdomsprojekter samt priser, henviser vi til 
vores hjemmeside, http://www.projects-abroad.dk/
projekter/ungdomsprojekter-for-16-19-arige/

Ungdomsprojekter 

Priser starter fra: 11.700 kr for 2 uger.

Priser starter fra: 13.950 for 2 uger.

Priser starter fra: 12.450 for 2 uger.
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Stort set alle vores projekter kan bruges som praktikophold. Hvad enten du læser medicin, til 
fysioterapeut, sygeplejerske, journalist eller noget helt femte, kan et praktikhold på et af vores projekter 
give dig en unik praktisk erfaring indenfor dit fagområde. Med andre ord: du kan prøve din teori af i 
praksis samtidig med at du oplever forholdene i et udviklingsland.

Brug dit projekt som praktikophold 

Eksempler på praktikophold:
MEDICIN & SUNDHED: Et praktikophold på et af vore medicin- 
og sundhedsprojekter er en enestående mulighed for at få et indblik 
i de medicinske og sundhedsmæssige realiteter i et udviklingsland. 
Du vil deltage i de daglige rutiner på de hospitaler og klinikker, hvor vi 
arbejder, og du har mulighed for at observere eller endda assistere ved 
behandlinger og daglige procedurer.

JURA & MENNESKERETTIGHEDER: Studerer du jura og/
eller fag, der beskæftiger sig med menneskerettigheder, er et frivilligt 
praktikophold på et advokatfirma eller en NGO i et udviklingsland en 
enestående mulighed for at opnå erfaring. Du vil få et enestående indblik 
i lokale forhold for dit fag samt en unik tilføjelse til dit CV.

HUMANITÆRT ARBE JDE: Er du i gang med, eller overvejer, 
en uddannelse til eksempelvis pædagog, lærer eller socialrådgiver, og 
ønsker praktisk erfaring med fagets problematikker, er der rig mulighed 
for at arrangere et praktikophold indenfor humanitært arbejde. Disse 
fagområder møder typisk store udfordringer i udviklingslande, især pga. 
ressourcemangel, og et praktikophold kan derfor give nye indsigter i dit 
fag og udvikle din praktiske viden.

BUSINESS & INTERNATIONAL UDVIKLING: Et praktikophold 
på et businessprojekt er perfekt for dig, der gerne vil arbejde i et 
udenlandsk firma, opnå uvurderlig erhvervserfaring, samt opleve 
forretningskulturen i et udviklingsland. På alle vore businessprojekter skal 
du forberede dig på at blive udfordret, og det er vigtigt, at du er åben og 
ivrig efter at lære ved dagligt at blive involveret i opgaverne på kontoret.

Når man vil lære et fremmed sprog eller forbedre sine 
sprogkundskaber, er det optimalt at opholde sig i det land 

hvor sproget tales. Ved at bo hos en lokal værtsfamilie og dermed 
være en del af et lokalsamfund, samtidig med at du modtager 
eneundervisning, vil du kunne øve dine sprogkundskaber 
i forskellige hverdagssituationer og dermed gøre store og 

hurtige fremskridt. Du kan bruge vores sprogkurser til at 
lære et nyt sprog i et af vores destinationslande, eller du kan 
finpudse dine sprogkundskaber, eventuelt som forberedelse 
til et projekt. Du har to muligheder for sprogkurser: fire ugers 
intensivt sprogkursus, eventuelt før opstart af et projekt, eller 
sprogundervisning sideløbende med dit projekt.

Priser starter fra: for 5 timer: 1.200 kr

Sprogkurser

I disse projekter er fokus i mindre grad 
hjælpearbejde, og i højere grad en lærerig 
oplevelse, som du både fagligt og personligt vil 
få glæde af. Som med alle vores andre projekter, 
er alt arrangeret for dig, og du behøver kun at 
fokusere på at lære så meget som muligt, uden 
at skulle bekymre dig om praktiske detaljer, 
såsom kost og bolig. Vores praktikophold kan 
være meritgivende på videregående uddannelser 
– du er selv ansvarlig for at søge merit på den 
pågældende uddannelsesinstitution, men vi er 
naturligvis behjælpelige så vidt muligt. Følgende 
er blot et par eksempler på nogle af vore mest 
populære kategorier, hvor projektet bruges som 
meritgivende praktikophold.

Hvis du gerne vil opleve verden, arbejde i et 
udviklingsland og møde nye mennesker, hvorfor 
så ikke deltage i et af vores kortere vinterprojekter? 
Du vil være del af en mindre gruppe frivillige, 
som du både arbejder og oplever sammen med. 
Programmet er en blanding af praktisk arbejde 
og observation, samt aktiviteter om aftenen og 
ekskursioner i weekenderne. Vinterprojekterne 
er den perfekte måde at komme ud i verden på, 
hvis du har begrænset tid, men stadig brænder 
for kulturudveksling, personlig udvikling og at 
gøre noget godt for andre.

2 ugers vinterprojekter

Igennem vores manges års erfaring med 
at formidle frivilligt arbejde har vi lært, at 
vores skønne voksenfrivillige gerne vil rejse 
sammen med jævnaldrende og ligesindede 
mennesker. Har du lyst til en meningsfuld 
rejse sammen med andre frivillige med lige 
så meget livserfaring som dig selv, så er vores 
gruppeprojekter for 50+ værd at overveje. 
Du behøver ikke at være fyldt 50 år for at 
deltage, du skal blot være interesseret i at bo 
og arbejde sammen med ligesindede frivillige. 
Disse gruppeprojekter er af to ugers varighed, 
og hvert projekt er nøje tilrettelagt til at vores 
frivillige kan yde den størst mulige indsats på 
relativt kort tid.

Gruppeprojekter for 50+
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Det siger vores frivillige Bæredygtigt frivilligt arbejde 

Vi er overbeviste om at Projects Abroad bidrager positivt til de 
samfund vi er en del af. Vi fremmer kulturel udveksling og får 
projekter, som ellers ikke ville eksistere til at fungere. Uden vores 
hjælp ville projekterne lide under mangel på økonomiske og 
menneskelige ressourcer.

Vi bringer nye goder og services til svage grupper som bor i 
de lande vi arbejder i, og vi arbejder på at forbedre de sociale 
og miljømæssige forhold i udviklingslandene. Vi skaber også nye 
muligheder, og måske nye visioner, for de frivillige. I det lange 

løb håber vi at vi kan skabe mere forståelse og accept i verden. 
Dette er måske ikke er så nemt at måle, men den tværkulturelle 
udveksling er en hjørnesten i Projects Abroad.

Vi vælger lokale samarbejdspartnere for at sikre at 
arbejdspladserne bliver i lokalmiljøet. Vi benytter os ikke af gratis 
arbejdskraft, som er konkurrenceforvridende og som ikke hjælper 
folk i reelt arbejde. Har vi brug for personale, så ansætter vi lønnet 
personale! Vores lokale kontorer skaber også gode arbejdspladser, 
der sætter barren højt.

Hos Projects Abroad er vi engagerede i at sikre forsvarlige og bæredygtige ophold i et hvert henseende. 
Vi stræber altid efter at sikre at vores projekter og vores frivilliges indsats efterlader et positivt bidrag 
hvor vi arbejder. Dette kommer til udtryk på mange måder så som simple genbrugstiltag på vores kontor i 
København, rådgivning af vores frivillige om bæredygtig turisme, og fremme af genskovningsaktiviteter 
på vores Natur & Miljøprojekter. Vi har forsøgt at kortlægge vores menneskelige og miljømæssige 
aftryk lidt mere i detaljer.

50.000+ Antallet af Projects Abroad frivillige til dato.

280
Antallet af børnehjem, handikapcentre og andre 
organisationer som har fået udbytte af samarbejdet 
med Projects Abroad

600.000
Det anslåede antal af havskildpadder vores frivillige 
har beskyttet på vores natur & miljøprojekter i Peru 
og Mexico.

19 & 92
Procentdelen af vore frivillige, som er vendt tilbage for 
at besøge deres værtsfamilier, og procentdelen, som 
har til hensigt at gøre det.

500
Den anslåede alder på Inkaruinerne, som vores 
peruvianske arkæologileder har opdaget i 
Andesbjergene tæt på Machu Picchu, og som vores 
frivillige på Inkaarkæologiprojektet nu udgraver.

320
Antallet af skoler, sprogcentre og andre 
organisationer, der har haft gavn af vore 
undervisningsprojekter. Udover mundtlig engelsk 
har frivillige blandt andet undervist i fransk, tysk, 
matematik, kunst, drama, musik og IT.

22.000 Antallet af børn som vores frivillige har taget sig af på 
108 børnehjem.

Min oplevelse som frivillig i Cape Town er noget af det bedste jeg nogensinde har gjort. Det gav mig så meget 
perspektiv på livet og ny arbejdserfaring. Jeg lærte at arbejde med mennekser der har et helt andet værdisæt 
og helt andre normer end jeg selv. Selvom jeg mener at man aldrig skal lave frivillig arbejde for ens egen 
skyld, det burde altid være arbejdet og ideen om at man hjælper andre og gør en forskel, der driver en, så 
giver det én så meget mere end man kan forestille sig. For alle dem der er i tvivl om at rejse alene, mit råd er: 
gør det! Det er så fedt at være alene og være tvunget ud af sin comfort-zone, det presser dig til at lærer nye 
mennesker at kende og det giver dig chancen for at lærer nye ting om dig selv.

Caroline - Sydafrika

I sommeren 2014, tog jeg springet for første gang ud i den store verden. Et stort spring når man er alene og aldrig 
har været så langt væk før. Min beslutning, om at skulle deltage i Projects Abroads medicinske ungdomsprojekt 
i 4 uger, viste sig ret hurtigt at være god. De minder jeg har fra alle vores outreaches, hvor vi mødte det lokale 
ghanesiske folk, så hvordan de boede, hvordan deres liv former sig og deres fantastiske tilgang til livet, vil jeg 
aldrig glemme.

Ida-Maria, Ghana

Man skal være forberedt på et kæmpemæssigt kulturchok. Sammenligner du med Danmark, er landet ikke civiliseret 
i samme grad, langt fra. Cambodja er utroligt fattigt og korrupt, og ikke særlig mange snakker specielt godt engelsk. 
Du kan til gengæld forvente en stor taknemlighed og nysgerrighed. En kæmpe taknemmelighed for, at du kommer 
ned og hjælper, og giver den purunge cambodjanske generation håb, og nysgerrighed for dig og din kultur er enorm. 
Gæstfriheden er fantastisk stor i Cambodja. Du vil være en helt i deres øjne.

Troels, Cambodja 

Jeg har fået lov at udfolde mig selv professionelt som fysioterapeut og udviklet mig personligt i løbet af mine 3 
måneder i Cambodia. Jeg har fået en masse fantastiske nye venner både ved Projects Abroad, deres personale 
og ikke mindst fra NBIC. Alt i alt ville jeg ikke være foruden denne oplevelse og jeg glæder mig til på et tidspunkt 
at komme tilbage for at besøge NBIC og hvem der ellers er omkring Phnom Penh.

Camilla, Cambodja 

Min familie var noget så søde, og jeg følte mig meget velkommen. De var meget gæstfrie, og gav mig virkelig 
et sjældent indblik i, hvad det vil sige at leve i, af og med naturen. Jeg var så heldig, at i Geren ved siden af 
boede en anden frivillig – Hannah fra Holland – og det var bare super. Vi havde en fantastisk tid sammen 
og nød virkelig livet hos vores nye familier. Min tid hos nomaderne har virkelig været unik – både for krop og 
sjæl. Jeg har fundet venner for livet fra hele verden og konstateret, at alder ingen betydning har, når bare man 
har samme formål.

Helle - Mongoliet 

Det at have set fysioterapi i en anden kontekst end den danske har gjort, at jeg har fået et større perspektiv på faget, 
på måden at arbejde på og tilgangen til patienterne. Jeg er blevet udfordret fagligt, men især også personligt. Jeg 
har skullet tage stilling til blandt andet den anderledes kultur og religion og derfor har der været en masse etiske 
overvejelser og udfordringer i behandlingerne. Jeg føler at det har været udbytterigt at have prøvet at arbejde i en 
kultur, hvor jeg har skullet tilpasse mig deres skikke. Alt i alt var det en helt fantastisk tur!

Trine, Vietnam 

Line, Tanzania

Det kan godt være, hverken du eller jeg ændrer 
verdenssituationen, men vi kan give dem en 
”fritime” fra den meget ensformige skoledag, 
som ellers kun foregår på skolebænken. Vi 
kommer med et smil på læben – og får 100 igen!

Louise, Thailand

Vi vil klart anbefale alle som overvejer at 
tage et praktikophold i udlandet, da det er 
en oplevelse for livet og man oplever landet 
på en anden måde, end man ville som turist. 
Derudover fik vi også en masse faglig og 
praktisk erfaring ud af det.

Anna, Argentina

Selvom det var mig, der var der for at hjælpe 
børnene, så hjalp de også mig. Dels hjalp de mig 
med noget meget konkret (at lære et nyt sprog), 
dels hjalp de mig til at lære mig selv bedre at 
kende. De har bekræftet for mig, at den vej jeg 
bevæger mig er den rigtige. Det kan jeg ikke takke 
nok for.

Emma, Ghana

Jeg er ubeskriveligt glad for at jeg havde mod på 
det, da ugerne i Ghana har været to af de mest 
betydningsfulde uger i mit liv. Jeg kan derfor varmt 
anbefale et ungdomsprojekt med Projects Abroad, 
da jeg udviklede mig på så ufatteligt mange 
måder samt fik mit livs oplevelse ud af det.

Ann-Sophie, Ghana

Det er en vild oplevelse, der styrker ens dannelse, 
personlighed og selvforståelse. Man skal være 
forberedt på det hele, og det kan være rigtig 
svært, men alle står i samme båd, og det hjælper.

Mie, Ghana

Hver uge var der social night på hovedkontoret, 
hvor alle 30 frivillige og dem fra Projects Abroad 
som arbejdede med os mødtes. Vi hyggede og 
dansede indtil vi skulle hjem og i seng. Da jeg var 
på et ungdomsprojekt, var der daglige skemaer 
og dagen var planlagt ned til klokkeslæt.
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Projects Abroad modtager ingen statsstøtte eller andre bidrag udefra. Din betaling gør os i stand til 
at opretholde høje standarder hele vejen rundt, som gavner både jer frivillige, vores lokale partnere, 
og de mennesker, dyr og økosystemer, vi ønsker at støtte og hjælpe. Det er netop den økonomiske 
uafhængighed, som giver os frihed til at starte og udvælge projekter uden indblanding af politiske 
interesser. Vi kan starte projekter, hvor vi mener, at der er behov og hvor vores frivillige kan bidrage 
værdifuldt til lokalsamfundet.

Hvorfor skal du betale 
for at være frivillig?

Hvad får jeg for mine penge?
Vores priser varierer meget afhængigt af, hvor du ønsker at 
rejse hen og i hvor lang tid, men alle priser inkluderer hele 
organiseringen af dit projekt, kost og logi, en fuld ansvars-, syge- 
og ulykkesforsikring, samt vores uforlignelige støtte og sikkerhed, 
både før og under opholdet. Det vil altså sige, at alt hvad der ikke 
er inkluderet, er flybilletter og personlige udgifter (lommepenge) 
under dit ophold, samt eventuelle udgifter til vaccinationer og 
visum. Siden disse omkostninger varierer meget, er det svært at 
give et gennemsnit herpå.

Uanset hvilket projekt du vælger, vil din betaling gå til et godt 
formål, og betyde positive forandringer for verdens mennesker, 
planter og dyr.

Som du kan se herunder, skal den pris du betaler, ses i en 
sammenhæng og som en vigtig del af en større helhed. Sammen 
skaber vi lidt efter lidt de resultater, som der er hårdt brug for 
i udviklingslandene. Rigtigt mange mennesker får gavn af din 
indsats, og uden alle jer frivillige ville intet af dette vigtige arbejde 
være muligt. 

Direkte omkostninger på destinationen29%

Indirekte omkostninger22%

Rekruttering, oplysning og kommunikation24%

24%

Skatter 5%
5%

Overskud til nye projekter og destinationer7%

7%

Drift og administrationsomkostninger13%

13%
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29%

22%

Projekt: Du vælger selv både projekt(er) og destination(er). Vi har 
en bred vifte af projektkategorier fordelt på vores 30 destinationer. 
Vi vægter fleksibilitet højt og du kan deltage på størstedelen af vores 
projekter, selvom du ikke har tidligere erfaring. Projekterne kører året 
rundt, hvilket betyder at du selv vælger hvornår og hvor længe du gerne 
vil være frivillig.  

Transfer: Når du ankommer i lufthavnen vil du blive budt velkommen 
af en af vores kolleger, som vil køre dig til din værtsfamilie eller lejlighed.

Introduktion: De første dage er afsat til at introducere dig til dine 
nye omgivelser. Du vil blive indkvarteret hos din værtsfamilie, få en 
rundvisning i byen, møde de andre frivillige og vores personale og 
selvfølgelig blive introduceret til dit projekt.  

Overnatning: Vi sørger for logi under hele dit ophold. Med få 
undtagelser, bor de fleste frivillige hos lokale værtsfamilier – i mange 
tilfælde sammen med en eller flere frivillige. I enkelte tilfælde bliver man 
indkvarteret i lejligheder sammen med andre frivillige. 

Forplejning: Vi sørger for, at du får tre måltider mad om dagen. Vi 
tager hensyn til specielle diæter og allergier.  

Transport til og fra dit projekt: Hvis du ikke bor i gåafstand fra 
dit projekt, og derfor skal med offentlig transport til og fra dit projekt, så 
dækker vi disse omkostninger. 

Lokalt ansatte: Vi har lokalt ansatte på alle vores destinationer. 
De står klar til at hjælpe og vejlede dig 24 timer i døgnet. De vil være 
behjælpelig med alt fra lægebesøg, til inspiration og råd omkring dit 
projekt, til rejsetips og sociale aktiviteter for de frivillige.  

Forsikring: Der er inkluderet en omfattende ansvars-, syge- og 
ulykkesforsikring, som dækker omkostninger ved nødstilfælde, 
medicinske udgifter, personlige uheld, tab af bagage og personlige 
ejendele.

Visum: Vi tilbyder al den nødvendige information og vejledning i 
forbindelse med visum, hvis dette skulle være relevant. 

MyProjectsAbroad side: Efter din tilmelding vil du få din 
egen ’MyProjectsAbroad’ side, hvor du kan finde al den nødvendige 
information om dit land, dit projekt og din værtsfamilie. Her finder du 
også kontaktoplysninger på det lokale personale samt din kontaktperson 
gennem dit ophold. 

Støtte til udviklingspulje: Sidst med ikke mindst giver du 
som frivillig et bidrag til vores udviklingspulje, som støtter vores lokale 
projekter og tiltag. 

En komplet pakke
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Ofte stillede 
spørgsmål 

• Hvilke kvalifikationer skal jeg have som frivillig? 
Størstedelen af vores projekter kræver ingen særlige kvalifikationer – du skal 
dog kunne tale engelsk på et rimeligt niveau. Derudover er det vigtigste, at 
du kommer med et åbent sind og en positiv indstilling. Har du kvalifikationer 
indenfor et bestemt fag, eller uddannelse, er der også mulighed for at bruge 
disse igennem frivilligt arbejde på et af vores projekter.

• Hvordan er aldersfordelingen blandt de frivillige på 
projekterne? 
Vi har projekter for stort set alle aldersgrupper. Flertallet af vores frivillige er 
mellem 18-25 år, men vi sender også et stigende antal praktikanter, familier, 
voksenfrivillige og seniorfrivillige afsted. Hvis du er under 16 år, skal du 
følges med mor eller far. Børn skal være fyldt 4 år, for at komme med. 

• Kan jeg rejse med min veninde, ven, kæreste eller 
familie? 
I kan altid rejse af sted to eller flere sammen. I langt de fleste tilfælde kan 
vi ligeledes arrangere at du og dine rejsekammerater bor og/eller arbejder 
sammen. Der kan dog være undtagelser – eksempelvis er kulturen mere 
konservativ end herhjemme, og det er derfor ikke altid muligt for kærester, 
eller venner af forskelligt køn, at bo sammen. Kontakt os derfor endelig og 
hør nørmere om din ønskede destination.  

• Hvornår kan jeg starte og i hvor god tid skal jeg 
ansøge? 
Vi er meget fleksible, og du vælger selv hvornår dit projekt starter og 
slutter. Næsten alle vores projekter kører året rundt. Der er ingen definitiv 
deadline for ansøgningen, men vi foretrækker at få ansøgningen i så god 
tid som muligt. Jo tidligere varsel, desto bedre kan vi skræddersy et 
projekt til dig. Hvis du beslutter dig i sidste øjeblik, så ring endelig til os 
for at se, hvor hurtigt vi kan arrangere det for dig - nogle gange har vi kun 
brug for et par ugers varsel.

• Hvor bor jeg, og skal jeg selv sørge for kost? 
Med få undtagelser, bor de fleste frivillige hos lokale værtsfamilier. Dette 
giver dig et helt unikt indblik i den lokale kultur og hjælper dig med at 
lære det lokale sprog. Du må ikke forvente vestlige standarder, men 
boligerne er gode efter lokale standarder. I mange tilfælde bor der flere 
frivillige hos hver værtsfamilie. Alle dagens tre store måltider er desuden 
inkluderet i projektprisen. 

• Hvilke sprogkundskaber skal jeg have? 
Udover nogenlunde engelskkundskaber, kræver størstedelen af vores 
projekter ingen særlige sprogkundskaber. Der er dog undtagelser, især 
på vores spansk- og fransktalende destinationer, hvor et basalt eller godt 
kendskab til lokalsproget er anbefalelsesværdigt, og i enkelte tilfælde et 
krav. Kontakt os derfor endelig og hør nærmere om vores anbefalinger. 

• Kan jeg deltage i et informationsmøde eller et 
personligt møde inden jeg ansøger? 
Ja. Vi afholder jævnligt informations- og fyraftensmøder rundt omkring i 
Danmark for alle, som overvejer at rejse ud som ulandsfrivillig. Her kan 
du møde tidligere frivillige, som deler erfaringer og oplevelser fra deres 
frivilligeophold, og møde danske rådgivere, som kan fortælle dig om dine 
muligheder. Derudover er du altid velkommen til et personligt møde med 
os på det danske kontor i København. 

• Hvordan er sikkerheden i landene og hvordan er jeg 
forsikret? 
Støtte og sikkerhed er vores højeste prioritet. Vi er i løbende kontakt med 
det engelske udenrigsministerium og vores lokalt ansatte på alle vores 
destinationer for at sikre at det altid er forsvarligt at sende frivillige afsted. 
Derudover er der i projektprisen inkluderet en omfattende ansvars-, 
syge- og ulykkesforsikring, der dækker omkostninger ved nødstilfælde, 
medicinske udgifter, personlige uheld, tab af bagage og personlige 
ejendele (dog ikke mobiltelefoner). 

1. Vælg 
• Dit land/ dine lande
• Dit projekt /dine projekter
• Din afrejsedato
• Længden af dit ophold

Vi anbefaler, at du ansøger tre måneder 
inden din afrejse. Der er dog også 
mulighed for at komme afsted med kortere 
varsel. Kontakt os for at høre nærmere om 
dine muligheder hvis der er mindre end 
tre måneder til din foretrukne afrejsedato. 
Du kan frit kombinere projekter og 
destinationer, og du bestemmer selv 
datoen for hvornår du tager af sted. 

2. Ansøg 
• Benyt vores online ansøgningsskema 
på vores hjemmeside: www.projects-
abroad.dk/ansog, og overfør samtidig 
et depositum på 2.950 DKK.
• Depositummet er påkrævet for 
at kunne arbejde videre med din 
ansøgning og for at kunne godkende 
dit projekt. Depositummet er en del 
af den samlede pris for projektet, 
og fratrækkes dermed din endelige 
faktura. Depositummet returneres 
altså ikke, når du kommer hjem. 
• Inden for højst 5-7 arbejdsdage 
modtager du en bekræftelse på, at 
du er accepteret på dit valgte projekt. 

Sammen med denne bekræftelse vil 
du modtage et login til din personlige 
hjemmeside ”MyProjectsAbroad” (se 
punkt 3). Hvis vi mod forventning ikke 
kan efterkomme dit ønske, kontakter 
vi dig med alternative forslag, eller 
med henblik på at refundere dit 
depositum.

3. Forbered dig på dit 
projekt 
Når du er godkendt til et projekt, opretter 
vi en individuel brugerprofil til dig, 
”MyProjectsAbroad”, som vi opfordrer dig 
til at læse grundigt igennem inden afrejse. 
Her kan du finde al information omkring 
dit projekt:

• Generel information om dit 
destinationsland: klima, kultur, lokale 
sprog mm.
• Information omkring Projects 
Abroads ansatte, kontorer mm.
• Information omkring din forsikring
• Rådgivning og information omkring 
visumansøgning
• Information omkring dit projekt og 
din værtsfamilie (uploades
omkring en måned før din afrejse)
• Din faktura, samt hvornår du har 
deadline for din betaling
• Vores formelle regler og betingelser

Før din afrejse vil du være i kontakt med 
vores lokale ansatte i dit valgte land, 
således at du kan få svar på eventuelle 
spørgsmål omkring projektet og dermed 
bedst muligt forberede dig på dit ophold.

4. Rejs trygt af sted 
Et medlem af vores lokale hold af ansatte 
vil møde dit i lufthavnen og introducere 
dig for din værtsfamilie, dit projekt og 
dine nye omgivelser. Derudover arrangerer 
vores lokalt ansatte jævnligt sociale 
aktiviteter for de frivillige 

Sådan ansøger du
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Ofte stillede 
spørgsmål 

Hvilke kvalifikationer skal jeg have som frivillig? 
Størstedelen af vores projekter kræver ingen særlige kvalifikationer – du skal 
dog kunne tale engelsk på et rimeligt niveau. Derudover er det vigtigste, at 
du kommer med et åbent sind og en positiv indstilling. Har du kvalifikationer 
indenfor et bestemt fag, eller uddannelse, er der også mulighed for at bruge 
disse igennem frivilligt arbejde på et af vores projekter.

Hvordan er aldersfordelingen blandt de frivillige på 
projekterne? 
Vi har projekter for stort set alle aldersgrupper. Flertallet af vores frivillige er 
mellem 18-25 år, men vi sender også et stigende antal praktikanter, familier, 
voksenfrivillige og seniorfrivillige afsted. Hvis du er under 16 år, skal du følges 
med mor eller far. Børn skal være fyldt 4 år, for at komme med. 

Kan jeg rejse med min veninde, ven, kæreste eller familie? 
I kan altid rejse af sted to eller flere sammen. I langt de fleste tilfælde kan 
vi ligeledes arrangere at du og dine rejsekammerater bor og/eller arbejder 
sammen. Der kan dog være undtagelser – eksempelvis er kulturen mere 
konservativ end herhjemme, og det er derfor ikke altid muligt for kærester, 
eller venner af forskelligt køn, at bo sammen. Kontakt os derfor endelig og hør 
nørmere om din ønskede destination.  

Hvornår kan jeg starte og i hvor god tid skal jeg ansøge? 
Vi er meget fleksible, og du vælger selv hvornår dit projekt starter og slutter. 
Næsten alle vores projekter kører året rundt. Der er ingen definitiv deadline for 
ansøgningen, men vi foretrækker at få ansøgningen i så god tid som muligt. 
Jo tidligere varsel, desto bedre kan vi skræddersy et projekt til dig. Hvis du 
beslutter dig i sidste øjeblik, så ring endelig til os for at se, hvor hurtigt vi kan 
arrangere det for dig - nogle gange har vi kun brug for et par ugers varsel.

Hvor bor jeg, og skal jeg selv sørge for kost? 
Med få undtagelser, bor de fleste frivillige hos lokale værtsfamilier. Dette giver 
dig et helt unikt indblik i den lokale kultur og hjælper dig med at lære det lokale 
sprog. Du må ikke forvente vestlige standarder, men boligerne er gode efter 
lokale standarder. I mange tilfælde bor der flere frivillige hos hver værtsfamilie. 
Alle dagens tre store måltider er desuden inkluderet i projektprisen. 

Hvilke sprogkundskaber skal jeg have? 
Udover nogenlunde engelskkundskaber, kræver størstedelen af vores projekter 
ingen særlige sprogkundskaber. Der er dog undtagelser, især på vores spansk- og 
fransktalende destinationer, hvor et basalt eller godt kendskab til lokalsproget 
er anbefalelsesværdigt, og i enkelte tilfælde et krav. Kontakt os derfor endelig og 
hør nærmere om vores anbefalinger. 

Kan jeg deltage i et informationsmøde eller et personligt 
møde inden jeg ansøger? 
Ja. Vi afholder jævnligt informations- og fyraftensmøder rundt omkring i 
Danmark for alle, som overvejer at rejse ud som ulandsfrivillig. Her kan du møde 
tidligere frivillige, som deler erfaringer og oplevelser fra deres frivilligeophold, 
og møde danske rådgivere, som kan fortælle dig om dine muligheder. 
Derudover er du altid velkommen til et personligt møde med os på det 
danske kontor i København. 

Hvordan er sikkerheden i landene og hvordan er jeg 
forsikret? 
Støtte og sikkerhed er vores højeste prioritet. Vi er i løbende kontakt med det 
engelske udenrigsministerium og vores lokalt ansatte på alle vores destinationer 
for at sikre at det altid er forsvarligt at sende frivillige afsted. Derudover er der i 
projektprisen inkluderet en omfattende ansvars-, syge- og ulykkesforsikring, der 
dækker omkostninger ved nødstilfælde, medicinske udgifter, personlige uheld, 
tab af bagage og personlige ejendele (dog ikke mobiltelefoner). 

Visa, forsikring og 
vaccinationer
• Vores priser inkluderer rejseforsikring, der er en 
fuld ansvars, syge- og ulykkesforsikring, der bl.a. 
dækker omkostninger ved nødstilfælde (redning og 
assistance), medicinske udgifter, personlige uheld, 
tab af bagage eller personlige ejendele, lovbestemte 
omkostninger og forsinkelser på rejsen. Forsikringen 
dækker så snart, at den fulde betaling har fundet 
sted.  Forsikringen dækker ikke frivillige over 65 år, så 
befinder du dig i denne gruppe, beder vi dig kontakte 
os, således at vi kan tegne en speciel forsikring til 
dig. Hvis du er uddannet læge eller sygeplejersker og 
ønsker at arbejde på et af vore medicinske projekter 
skal du have en anderledes forsikring. Du bedes 
kontakte os for at høre nærmere.

• Vi vil informere dig om hvordan du skal søge 
om visum til de destinationer, hvor du har behov 
for et visum. Dette vil vi gøre via e-mail og via din 
MyProjectsAbroad. Forbered dig på en omkostning 
på mellem 500-1000 DKK (i enkelte tilfælde 
højere) afhængigt af hvilket land du tager til samt 
længden af dit ophold. Få destinationer kræver en 
arbejdstilladelse. Kontakt os for at for at høre mere.

• Vi kan desværre ikke rådgive omkring vaccinationer, 
da vi ikke er kvalificerede på dette område. Vi 
anbefaler derfor, at du tager kontakt til Statens 
Seruminstituts Udlandsvaccination eller din egen læge 
for at få den nødvendige rådgivning.

Betalingsvilkår
• For at kunne behandle din ansøgning opkræver 
vi et depositum på 2.950 DKK som betales 
samtidig med ansøgningen via bankoverførsel 
eller kreditkort. Depositummet bliver selvfølgelig 
fratrukket din endelige faktura.

• Din faktura vil være at finde på din 
MyProjectsAbroad, og her kan du se, hvor meget samt 
hvornår du skal indbetale prisen for dit projekt. 

Regler ved ændringer 
eller aflysninger
• Hvis du af faglige eller personlige årsager bliver nødt 
til at ændre (datoer, længde el.lign.) eller aflyse dit 
projekt, kan dette normalt lade sig gøre men desværre 
ikke uden en omkostning.

Prisen for ændringer og aflysninger varierer, så 
kontakt os venligst, så vi kan diskutere din situation. 

For vores Betingelser & Vilkår samt mere detaljeret 
information vedrørende ændringer og aflysninger samt 
gebyrer herfor, henviser vi til www.projects-abroad.
dk/ansog/

Yderligere 
information



Når du har besluttet dig for, at du vil være 
ulandsfrivillig med Projects Abroad, skal du 
videre med planlægningen. Vi anbefaler følgende 
fremgangsmåde:

Overvej dine motiver for at arbejde som ulandsfrivillig. Hvorfor 
vil du afsted og hvilke oplevelser vil du have med hjem?

Besøg www.projects-abroad.dk og få inspiration til lande og 
projekter, som matcher dine motiver for rejse ud. 

Kontakt en rådgiver fra Projects Abroad for at få en 
skræddersyet rådgivning om dine muligheder.

Læs frivilligberetninger fra lande og projekter, som du 
finder interessante.

Følg os på Facebook og se nyheder, billeder og videoer fra 
vores projekter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i nye projekter, lande 
og muligheder.

Udfyld ansøgningsskemaet og lad os hjælpe dig med 
forberedelserne.

Rejs ud!

DANMARK 
H.C. Ørsteds vej 50 c, 1,
1879 Frederiksberg C 
Tlf: +45 42 40 90 20
info@projects-abroad.dk

www.projects-abroad.dk

/ProjectsAbroadDK

 Hvad gør du nu?




