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Retningslinjer og udvælgelseskriterier 

 

Studierejse til Madagaskar 2016 

 

 

1. Formål med rejsen 

 

Målet med studierejsen er, at deltagerne bliver i stand til at formidle Røde Kors’ internationale arbejde i 

eget lokalområde og til de lokalafdelinger i Røde Kors i Danmark, der støtter det konkrete 

venskabsprojekt eller har interesse i det internationale udviklingsarbejde. 

 

Studierejsen lægger derfor vægt på: 

 at styrke deltagernes viden og forståelse for Røde Kors’ internationale arbejde i almindelighed og 

for deres venskabsprojekt i særdeleshed 

 at styrke deltagernes forståelse for betydningen af international udviklingsbistand 

 at bibringe deltagerne en oplevelse af at tilhøre en verdensomspændende organisation, hvor 

frivillige arbejder for samme sag 

 at give deltagerne konkret indsigt i den måde Røde Kors i Danmark samarbejder med andre Røde 

Kors selskaber på 

 

2. Hvornår, hvor længe og hvor mange? 

 

Studierejsen foregår over 8-10 dage i første halvdel af december 2016. De præcise datoer meldes ud 

hurtigst muligt.  

 

Der forventes at være plads til 10-12 deltagere på rejsen. 

 

Der afholdes et obligatorisk forberedelses- og formidlingsseminar før rejsen for alle deltagere. Seminaret 

varer 1 dag og forventes at blive afholdt lørdag den 8. oktober 2016.   

 

Efter rejsen afholdes et obligatorisk seminar med formidlingsworkshops og evaluering af studierejsen. 

Seminaret varer 1 dag og forventes at blive afholdt lørdag den 14. januar 2017.   

 

Du skal som studierejsedeltager kunne deltage i begge seminarer.  

 

3. Hvad koster det? 

 

Røde Kors betaler flyrejsen, overnatninger, transport i landet, kost, forsikringer, visum, alle billetindgange 

i forbindelse med det planlagte program og vaccinationer.  

 

Deltagerne skal selv dække følgende udgifter: personlige fornødenheder, foto/film udstyr samt 

lommepenge under opholdet. 

 

Deltagerne skal regne med udgifter til lommepenge på mellem kr. 2.000,- og kr. 3.500,-. 

 

4. Hvordan udvælges blandt ansøgerne?  

 

Sekretariatet for Afdelingernes Internationale Arbejde på Landskontoret står for udvælgelsen af deltagere 

til studierejsen. Udvælgelsen sker på baggrund af de skriftlige ansøgninger, som vi modtager indenfor 

ansøgningsfristen.  

 

I udvælgelsen af deltagere til studierejsen lægges der vægt på følgende:  

 



Røde Kors 

Blegdamsvej 27 

2100 København Ø 

 

Tlf. 3525 9200 

info@rodekors.dk 

 

Gør en verden til forskel rødekors.dk 2 

 

Deltageren skal:  

• have lyst til at stå for en betydelig formidlings- og oplysningsindsats om Røde kors’ internationale 

arbejde før, under og efter studierejsen i egen afdeling, i lokalområdet og/eller internt i Røde Kors 

foreningen 

• have lyst til at deltage i de fælles formidlingsprojekter, som sættes i gang på initiativ fra 

studierejsegruppen selv eller fra Landskontoret 

• have erfaring med formidling eller have lyst til at fordybe sig i at lære mere om formidling 

• have lyst til at opleve en anden kultur og møde frivillige fra et Røde Kors søsterselskab ude i verden 

• ønske at indgå aktivt i studierejsens program 

• have gode engelskkundskaber og mod på at bruge dem under besøget (i tillæg er franskkundskaber et 

plus, da det officielle sprog på Madagaskar er fransk) 

• være ved godt helbred  

• være frivillig i Røde Kors 

• kunne deltage i de to seminarer (8. oktober 2016 og 14. januar 2017)  

 

I tilfælde af flere ansøgere end pladser på rejsen vil følgende betragtninger også vægtes, når 

frivilliggruppen sammensættes:  

• Deltagelse af ansøger eller frivillige fra ansøgers afdeling på tidligere studierejser  

• Geografisk og aldersmæssig spredning  

• Spredning i aktivitetsbaggrund  

• Ansøgers afdelings støtte til et af de 15 venskabsprojekter 

• Nuværende og fremtidig prioritering af AIA-aktiviteter i ansøgers afdeling/netværk/kommunekreds 

 

I tilfælde af at der fortsat er flere ansøgere, der lever op til kriterierne, end pladser, vil lodtrækning tages 

i brug.  

 

5. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet?  

 

Alle ansøgningsskemaets afsnit skal udfyldes.  

 

Udvælgelsen af studierejsedeltagere sker på baggrund af de skriftlige ansøgninger. Når du udfylder 

ansøgningen er det derfor vigtigt, at du bruger tid på at få nedskrevet dine ideer til hvilke 

formidlingsaktiviteter, som du gerne vil beskæftige dig med og beskrevet din erfaring med formidling og 

interesse for at lave frivillig formidling af det internationale arbejde i Røde Kors.  

 

Skriv en ansøgning, hvor vi kan læse lidt om de tanker, som du allerede på nuværende tidspunkt gør dig. 

Vi er opmærksomme på, at der opstår nye ideer hen af vejen. Ligesom dine planer, for hvilken formidling 

du ender med at kaste dig ud i, først bliver helt fastlagt, når du møder de andre studierejsedeltagere, 

besøger studierejsedestinationen og deltager på de forskellige formidlingsworkshops før og efter rejsen.  

 

Det er i høj grad interesse og engagementet, der driver formidlingsindsatsen, og derfor behøver du ikke 

at have lang erfaring med formidling for at ansøge om deltagelse i studierejsen. Hvis du ikke har 

formidlingserfaring er det vigtigt, at du i ansøgningen viser, at du har lysten og tiden til at lære 

formidlingsredskaberne, som du bruger, at kende. 

 

Meld dig ind i netværket ”Studierejser” på MitRødeKors.dk, hvor du kan få mere information og stille 

spørgsmål til ansøgningen eller studierejsen. Du finder netværket under aktiviteten ”Afdelingernes 

Internationale Arbejde. På MitRødeKors.dk finder du også nyheder om studierejsen og kan læse mere om 

venskabsprojektet på Madagaskar. 

 

6. Hvordan indsendes ansøgningen? 
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Da du skal formidle om det internationale arbejde i dit lokalområde eller/og internt i Røde Kors 

foreningen, er det vigtigt, at du har eller får kontakt med din lokale Røde Kors afdeling. Ta’ en snak med 

formanden og/eller AIA-aktivitetslederen, så de ved, at du ansøger om deltagelse i studierejsen.   

  

Når du indsender ansøgningen, skal du sætte formanden for afdelingen, som du er tilknyttet, cc på e-

mailen.  
 
Ansøgningsskemaet skal udfyldes på computer og indsendes af dig selv på e-mail til aia@rodekors.dk, 
der er postkassen for Afdelingernes Internationale Arbejde. Husk at sætte formanden for din afdeling cc 
på e-mailen. 

 

Ansøgningsfristen er mandag den 15. august 2016.  

 

For yderligere oplysninger og spørgsmål kan du kontakte Konsulent Caroline Volther på mobil 51 81 

04 69 eller mail calva@rodekors.dk.  

 

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning 

mailto:aia@rodekors.dk

