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Kontakt  os fra Europe Direct Bornholm her: 
Ullasvej 23, 3700 Rønne 

Ansøgningsfrister: 

Ansøgningen skal via Europe Direct Bornholm sendes til Styrel-
sen for Internationale Uddannelser. Der er tre årlige  ansøg-

Læs mere om ordningen på : 

Europe Direct Bornholm støttes finansielt af Europa-Kommissionen. Denne folder er alene et udtryk 

for  arrangørernes synspunkter og Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den brug der måtte 

blive gjort af oplysningerne. 

www.udiverden.dk 

http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner 

- herfra går du ind på siden om tilskud til udveksling mv., vide-
re til programoversigt og vælg her Erasmus+. Nede på siden 
klikker på du på ungdom, hvor der så popper en menu—her 
vælger du så Europæisk Volontørtjeneste (EVS) 

F o to :  N ik o l a i A n c h e r  

Måske er det noget for dig? 
Europæisk volontørtjeneste/European Voluntary Service (EVS) er et gra-
tis tilbud til unge i alderen 17-30 år, om at tilbringe 2-12 måneder i udlan-
det og udføre frivilligt arbejde. 

Væ r  m e d  ti l a t hj æ lpe   a nd r e  - og  læ r  s a m ti d i g  bå d e  s pr og  og  a nd r e  k u ltu r e r  a t k e nd e .  E n g od  i nve s te r i ng  i  d i n fr e m ti d . 

Volontør i Europa  



Du skal ansøge nu, så du har 
mulighed for at nå med i næste 
ansøgningsrunde.  
Processen med at  finde  et mat-
chende projekt kan godt tage 
op til  5-6 måneder. 

Du kan vælge mellem mange 
projekter i hele Europa. 

Du får rejse*, lommepenge, for-
sikring samt kost og logi betalt. 

Som volontør arbejder du frivilligt i et andet land inden for mil-
jø, kunst og kultur, sport og fritid eller andet, herunder med 
aktiviteter for børn, unge og ældre. Ordningen er gratis* for 
dig , den koster kun dit engagement. 

*: Der kan i særlige tilfælde blive tale om en mindre egenbetaling til rejseudgifter. 

Læs mere om youthpass her: 

http://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 

Youthpass 
 

Youthpass er et vigtigt led i EU-kommissionens strategi for at  
skabe større anerkendelse af ikke-formel læring. Det er et kon-
kret redskab, der dokumenterer og dermed også synliggør ud-
byttet af at deltage i et projekt under ERASMUS+ programmet. 

Alle der deltager i aktiviteter un-
der programmet får udstedt et 
Youthpass certifikat, der beskri-
ver og dokumenterer læringsind-
holdet i aktiviteten.  

Youthpass kan bruges til en for-
mel anerkendelse af en ikke-for-
mel læring som en uddannelses-
mæssig erfaring. 

F oto: E m m a  D a h l  P e
d er s en  



Hvordan kommer jeg i gang… 
• Tag kontakt til Europe Direct Bornholm 
• Du får herved tilsendt et CV -skema , som du skal udfylde 

med  en god beskrivelse af dig selv, hvori du fortæller om 
hvad der motiverer dig til at arbejde som volontør i et  
fremmed land med en anderledes kultur.  CV’et er på en-
gelsk og bliver videresendt til de værtsorganisationer, der 
har projekterne. 

• Gå ind på hjemmesiden : 
           http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/ 
          0g udvælg nogle projekter der interesserer dig. 
• Du kan vælge selv at kontakte projekterne, ved at vedhæf-

te dit CV. Nogle projekter beder dig om at udfylde et spør-
geskema og nogle projekter beder dig skrive mere om dig 
selv - et udvidet motivationsbrev. 

• Du kan også få Europe Direct Bornholm til kontakte pro-
jektholdere, og bistå med den indledende kontakt. 

 

Europe Direct Bornholm assisterer med: 
• at finde EVS projekter 
• at udfylde ansøgningen 
• at være kontaktperson for volontøren 
• at evaluere sammen med volontøren efter hjemkomst 

Formålet: 
 
Formålet med at rejse ud som volontør, er at lære  bredt om 
de områder man arbejder indenfor - derfor er det ikke kun ruti-
neprægede opgaver man udfører. Desuden vil man opnå viden 
og kundskaber indenfor følgende områder: 

• Kompetencer på personligt og fagligt niveau 

• Social integration 

• Forståelse for solidaritet og tolerance 

• Udføre arbejde til gavn for lokalsamfundene 

Hvilke lande  kan jeg arbejde i ? 
 
Programlande: 

England, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Fin-
land, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, 
Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumæ-
nien, Slovakiet, Slovenien, Spanien,  Sverige, Tjekkiet, Tysk-
land, Ungarn, Østrig, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet. 
Partnerlande:  

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Re-
publik Makedonien (FYROM), Montenegro, Serbien, Armeni-
en, Aserbajdsjan,  Belarus, Den Russiske Føderation, Georgien, 
Moldova, Ukraine, Al-
geriet, Den Palæsti-
nensiske myndighed 
for Vestbredden og  
Gazastriben, Egypten, 
Israel, Jordan, Liba-
non, Marokko. Syrien, 
og Tunesien 



Sådan finder du et værtsprojekt 
 

Europe Direct Bornholm fungerer som sendeorganisation, du 
skal sammen med os  finde et værtsprojekt/værtsorganisation, 
du gerne vil arbejde frivilligt i. Det kan være en fritidsklub, en 
ungdomsorganisation, et naturbevarelsesprojekt eller lignende.  
Alle godkendte organisationer, der gerne vil modtage en volon-
tør, er samlet i en database. Her kan man læse en beskrivelse af 
de enkelte værtsprojekter, og hvilke opgaver de forventer,    
volontøren skal udføre. 
Når du har fået en aftale i stand med en værtsorganisation, skal 
I sammen lave en udførlig plan over dine arbejdsopgaver, samt 
start- og sluttidspunkt for projektet.  

Fotos: Nikolai Ancher 

Hvem kan deltage? 
 

EVS er åben for alle unge mellem 17 og 30 år, som enten bor i 
et programland eller et partnerland. Unge på 16-18 år, der pga. 
et handikap eller af sociale årsager ikke vil kunne gennemføre 
et længerevarende ophold, kan deltage i et ophold på ned til 
to ugers varighed. Der bliver ydet løbende sproglig støtte un-
der opholdet. Det er dog en forudsætning/fordel at have en vis 
mængde sprogfærdigheder allerede inden at man starter.  
Enten i engelsk, - eller i det lands sprog  man vil arbejde i. 

Finansiering 
 

Hvis ansøgningen godkendes dækkes udgifter til forberedelse 
og opfølgning af opholdet, forsikring (ansvar og skade, men 
ikke indbo), administration, ud- og hjemrejse*, visum, kost og 
logi .  
Derudover får volontøren et fast beløb i lommepenge under 
hele opholdet . 
 
*: Der kan i særlige tilfælde blive tale om en mindre egenbetaling til rejseudgifter. 


