Jongerenreizen

of Reguliere
projecten?

15-18 jaar

DATA

Jongerenreizen hebben vaste start- en einddata en
vrijwilligers arriveren en vertrekken tegelijk.

Bij een regulier project krijgen vrijwilligers de
flexibiliteit om zelf te bepalen wanneer zij willen
starten en eindigen met het project.

WERKSCHEMA’S

Bij een jongerenreis werken vrijwilligers elke dag
volgens een vooropgezet programma.

Het werk van vrijwilligers op reguliere projecten kan per
dag verschillen, afhankelijk van wat er nodig is die dag.

VERVOER NAAR HET PROJECT

Vrijwilligers op een jongerenreis, reizen altijd onder
begeleiding van ons lokale personeel van en naar het
project of andere activiteiten.

Bij reguliere projecten worden vrijwilligers op hun
eerste dag naar hun project begeleid door ons lokale
personeel, de rest van hun verblijf reizen ze
zelfstandig.

VRIJE TIJD

Bij de jongerenreizen zijn er sociale activiteiten gepland
tijdens de meeste avonden en reizen vrijwilligers ook
tijdens de weekenden onder begeleiding van ons lokale
personeel. Vrijwilligers zijn altijd samen met onze lokale
begeleiders en de andere vrijwilligers uit de groep.

Vrijwilligers bij reguliere projecten zijn zelfstandiger
en bepalen zelf wat zij gaan doen in hun vrije tijd, ook
tijdens de weekenden.

ACCOMMODATIE

Afhankelijk van het type jongerenreis wonen vrijwilligers
samen met minimaal één andere vrijwilliger uit dezelfde
groep, in een gastgezin of groepsaccommodatie, jongens
en meisjes apart. Als er sprake is van een
groepsaccommodatie is er altijd een medewerker ter
plekke aanwezig.

Op een aantal uitzonderingen na, met name bij
Natuurbehoud & Milieu projecten, wonen alle
vrijwilligers op reguliere projecten bij gastgezinnen,
meestal samen met 1 tot 3 andere vrijwilligers.
Mannelijke en vrouwelijk vrijwilligers kunnen bij
hetzelfde gastgezin geplaatst worden, maar delen
nooit een kamer.

LOKALE BEGELEIDING

Het lokale personeel is elke dag bij de groep
vrijwilligers aanwezig, bij alle activiteiten.

Het lokale personeel is altijd in de buurt en checkt
minimaal één keer per week of alles goed gaat.

OMGANG MET ANDERE VRIJWILLIGERS

Tijdens jongerenreizen brengen vrijwilligers al hun tijd
door met een groep vrijwilligers van hun eigen leeftijd
(15-18 jaar).

Vrijwilligers op reguliere projecten werken samen en
besteden hun vrije tijd met vrijwilligers van alle
leeftijden, van 16 tot 70 jaar oud!

PROJECTEN EN DEELNAME-EISEN

Er zijn meer dan 50 jongerenreizen om uit te kiezen,
van Sociaal & Samenleving tot Geneeskunde en
Natuurbehoud. Er zijn geen deelname-eisen,
behalve dat je tussen de 15 en 18 jaar oud moet
zijn.

Bij reguliere projecten kun je kiezen uit veel
verschillende soorten projecten – waaronder uit meer
gespecialiseerde onderwerpen zoals Internationale
ontwikkeling, Microkrediet en Creatieve vorming. Bij
sommige projecten moet je minimaal 18 jaar zijn of
is het spreken van een taal of een gedeeltelijk
afgeronde vooropleiding een vereiste.

BESTEMMINGEN

Jongerenreizen zijn beschikbaar in de meeste van
onze bestemmingen.

Reguliere projecten zijn beschikbaar in al onze
bestemmingen.

Wat je hoe dan ook kunt verwachten
Of je nou een jongerenreis of een regulier project kiest, er zijn een aantal dingen die je hoe
dan ook van Projects Abroad kunt verwachten:
• alle maaltijden en een verblijf in een veilige accommodatie,
• een uitgebreide reis- en ziektekostenverzekering,
• een persoonlijke webpagina,
• uitvoerige begeleiding voor je vertrek,
• de zorg en toewijding van al het Projects Abroad personeel wereldwijd,
• en tot slot het meest belangrijke: het opdoen van een waardevolle ervaring.

