Retningslinjer for Hope Danmarks ungerejser (opdateret 11/2014)

Hope Danmark Ungerejser
Formål og målgrupper
Hope Danmark vil med rejser til Uganda tilbyde unge mennesker at møde en anden kultur og
mennesker, der lever under andre forhold end dem selv. Målet er at de unge:
•
•

•
•

må indgå og engagere sig i international udveksling med Hope DK’s partnere i Uganda for at
fremme tværkulturel dialog og forståelse.
gennem relationen til Hope DK’s ugandiske partnere må opmuntres til at støtte hjælpearbejde,
som udføres af Hope DK’s partnere. Det gælder både økonomisk støtte, projektsamarbejde,
og hjælp til lokaludvikling i distriktet
i mødet med partnere fra Uganda må være medvirkende til, at der udvikles en gensidig
respekt, forståelse og læring på tværs af nationalitet, kultur og social status
gennem arbejdet i Hope DK må lære at engagere sig og tage lederansvar i kirke og samfund,
nationalt og internationalt.

Hope Danmark arrangerer ture for unge i aldersgruppen 16 - 30 år. Alle unge, der sendes afsted
skal kunne stå inde for Hope Danmarks formålsparagraf. Desuden skal de være modne nok og
helbredsmæssigt i stand til at kunne begå sig i en fremmed og på mange måder udfordrende
kultur. Det må forventes, at de unge kan dele ud af deres erfaringer og viden til andre unge i
Uganda og Danmark. Det forventes også, at de unge på deres rejse agerer i respekt for de
afrikanske partneres kultur og etik.

Indhold på Ungeture
På alle ungeture skal der indgå samarbejde og samvær med unge ugandere. Der skal endvidere
indgå diakonalt arbejde. Det bør også tilstræbes at turen indeholde turistaktivitet for det danske
team.

Ansvarlige på ungeturene
Hope Danmark står som ansvarlig for ungeturene overordnet.
Hope Danmark udpeger en tovholder til hver enkelt ungetur. Tovholderen står for al kontakt til
partnere i Uganda. Tovholder står for kommunikationen til rejsekoordinator og den ansvarlige for
turen hos den/de ugandiske partnere. Dette gælder både initiativ fasen, og de mere specifikke
aftaler.
Til turene udpeger Hope Danmark endvidere en ansvarlig rejsekoordinator. Rejsekoordinatoren
deltager på den pågældende ungetur og repræsenterer Hope Danmark hos partnerne i Uganda.
På hver rejse udpeges endvidere en teamleder, som har ansvar for selve teamet - herunder
ledelse af teamet og teamets velbefindende. Det tilstræbes at teamlederen findes blandt
turdeltagerne.

Tovholder og rejsekoordinator kan være den sammen person, mens
opgaven som rejsekoordinator og teamleder skal varetages af to
personer.
Der kan med fordel samarbejdes men en logistikansvarlig i Uganda,
både under forberedelse af turen og i afviklingen. Logistikansvar kan arbejde med
detaljeplanlægning af dagsprogram, transport, indkvartering og kost.

Forberedelse og efterfølgende opfølgning
•

Ansøgning
Man ansøger Hope Danmark om deltagelse på en ungetur. Ansøgningen skal indeholde en
anbefaling fra præst, referenceperson, foreningsleder eller lign.
Hope Danmark fastsætter datoer for kommende ture. Der planlægges ikke ture uden for aftalte
tidsrum. Turene har et min. på 8 deltagere og et max på 20.

•

Forberedende undervisning
Alle deltagerne på ungeture skal deltage i en forberedende undervisning, der sætter fokus på
kulturforskelle, sikkerhed og sundhed, teamsamarbejde, diakoni, donationer på turen,
fundraising og kristent menneskesyn m.m. Undervisningen foretages af ressourcepersoner
med tilknytning til Hope.

•

Programforberedelse
Det forventes at teamet forbereder dele af turens program før afrejse. Indholdet af denne
forberedelse aftales med tovholder og derigennem den ugandiske partner. Det er godt og
vigtigt at få teamets gaver og evner i spil på turen. Man bør være forberedt på, at den
ugandiske partner særligt vil efterspørge/have forventning til at teamdeltagerne kan dele deres
tro og give oplæg i kirker og på skoler.

•

Fundraising
Hvert team forpligter sig til at fundraise til et diakonalt formål i Uganda. De diakonale projekter,
som pengene rejses til, skal afvikles som en del af ungeturens program. Den diakonale
fundraising kan bestå af økonomiske midler, men kan også være effekter, som medbringes.
Det diakonale projekt skal aftales med den ugandiske partner og skal følge den ugandiske
partners ønsker. Rejsens tovholder laver aftaler og sætter sammen med teamet mål for
fundraising.

•

Efterfølgende opfølgning
Teamet (samlet set) forpligter sig til ved rejsens afslutning at udfærdige en skriftelig evaluering
over teamets læring samt over turens forberedelse, gennemførelse og udbytte. Det er
tovholderen, som er ansvarlig iværksættelse af efterfølgende opfølgning.
Teamet skal desuden efter turen gennemføre aktiviteter, der fremmer opmærksomheden på
Hope Danmarks arbejde i Uganda og sigter mod at engagere andre børn og unge i arbejdet
med social uretfærdighed. Aktiviteterne kan f.eks. være artikler, undervisning, events. Det
tilstræbes at disse aktiviteter både sker gennem Hopes netværk og i egen lokal
sammenhæng, fx menighed, skole el. tilsvarende.
Hope unge ture – evalueringsredskab:

1. Skriftlig evaluering:
Tovholderen sørger for at medgive evalueringsspørgsmålene
på rejsen.
Tovholderen er ansvarlig for at de gives/sendes til mobil
tlf/mail til deltagerne i løbet af hjemturen.
Det er ideelt at uddele spørgsmålene i begyndelsen af
hjemturen, mens alle er friske.
Tovholder er ansvarlig for at få alle svarene med sig, inden turdeltagerne går af flyet i
Danmark.
Spørgsmålene:
A. Hvad har været din bedste oplevelse på turen?
B. Hvad var det værste på turen?
C. Hvordan var samværet/samarbejdet med de lokale unge Hope folk?
D. Hvad kunne- efter din mening - gøre en fremtidig tur endnu bedre?
E. Hvad har denne tur gjort ved dig som person/dine livsdrømme?
F. Andre kommentarer?
2. Aktiviteter, der fremmer opmærksomhed på Hope DKs arbejde i Uganda:
Erfaring viser, at det er lettest at lave disse ting undervejs på turen.
Der er som regel nogle på holdet, der er gode til at skrive – fx en artikel, der kan bruges både
på hjemmesider, lokalaviser og Oasemagasinet mm.
Der er som regel også nogle på holdet, der er gode til at tage billeder/filme, således at holdet
kunne producere en lille video om noget, de finder interessant. Videoen kunne bruges på
hjemmesider, facebook, og på SommerOase for at reklamere for næste tur mm
Tovholder sørger for inden afrejse fra DK, at teamlederen har en plan for disse aktiviteter i
løbet af turen.
Artiklen kunne være en beskrivelse af selve turen, eller en oplevelse på en skole, eller i en
kirke eller et møde med lokale ugandere – det står frit for!
Videoen kunne klippes sammen af små optagelser fra skoler, private hjem, møde m unge
osv..
Den behøver ikke være ret lang, faktisk helst under 5 minutter! Så hellere to kortfilm☺
Tovholder er ansvarlig for at artikler, billeder og film kommer i hans besiddelse inden
hjemkomst til Danmark. Hope Danmark forbeholder sig ret til at redigere i indholdet før
udgivelse.
Aktiviteter før evaluering
Teamet forpligter sig til at lave dagbogsopdateringer på Hope Danmarks fb side hver dag
under turen!

