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Vil du forelske dig i Lviv?
Aarhus KFUM og KFUK søger to unge volontører, som skal hjælpe til i tre 
måneder hos YMCA Lviv, vores partnerorganisation.

Lviv kaldes for Ukraines kulturelle hovedstad, og byen emmer af historie, kul-
tur og liv. På det ene gadehjørne danses der tango under åben himmel og rundt 
om næste hjørne, render man ind i gøglere, der viser, hvad de kan, og om næste 
hjørne igen, ligger YMCA’s lokaler, Artists Research Center (ARC).

ARC vil være den base, hvor hverdagen som volontør udfolder sig med alle mu-
lige slags kreative og lærerige opgaver, og du vil med garanti vende hjem beriget 
og forelsket i Lviv. Der er få opgaver, du skal have fokus på og mange opgaver, 
som du selv kan få indflydelse på. Det, som vi grundlæggende efterlyser hos 
dig, er dit engagement, og hvad DU brænder for.

... Lviv kaldes for Østeuropas lille Paris?

... Lviv lå på Lonely Planets top 5 over anbefalede destinationer i   
     2016?

... Mange restauranter i Lviv brygger deres eget øl?

... Hele Lvivs gamle bymidte er på UNESCO verdensarvsliste?

... Der er 447 spisesteder i Lviv?

FIND YMCA LVIV PÅ FACEBOOK

VIDSTE DU AT

VOLONTØR I LVIV
AARHUS KFUM OG KFUK SØGER TO UNGE VOLONTØRER TIL YMCA I LVIV



En hverdag vil typisk komme til at se således ud:
•I deler en toværelseslejlighed i nærheden af centrum 
  (i gåafstand til ARC)
•I møder på ARC kl. 10.00
•I mødes med teamet og gennemgår dagens program 
  - måske I skal hjælpe til, hvis det bliver nødvendigt
• I har fire-fem timer til egne opgaver/fokusområder
• En mentor vil følge jer tæt - i hvert fald i starten

Volontøropgaver:
Som volontør forventes det, at du:
• arbejder med ansøgning til DUF og EVS mht. fremtidige volontører
• agerer vært for besøg af Ten Sing Hasle
• kommunikerer med KFUM og KFUK i Aarhus i form af blogs eller vlogs
• besøger/hjælper YMCA Lutsk mindst tre gange

Derudover har du frie tøjler til at arbejde med netop det, du brænder for. 
Det kunne fx være:
• planlægge og udføre besøg fra andre landes YMCA
• undervise børn og unge i Lviv i engelsk
• yde en indsats overfor studerende i Lviv, fx i form af en debatklub
• arbejde med kommunikation ifa. billeder, videoer, blogs, artikler, m.m. til  
   YMCA Lvivs egne medier
• lave weekendaktiviteter for børn
• stå for egen workshop i ARC
   ... og meget meget mere! 

om dig  
  Du er gerne 20+ (minimum 18 år) og medlem af KFUM   
  og KFUK i Distrikt Aarhus eller omegn

pris  
  Egenbetalingen kommer ca. til at være 4.400 kr. pr.   
  mand. Prisen inkluderer flybillet, husleje og forplejning

kontakt
  Morten Hougaard Sørensen Laura Damgaard

  mhs@kfum-kfuk.dk  Laura.damgaard@

  21 44 41 80    hotmail.com

LÆS MERE
www.aarhus.kfum-kfuk.dk/aktiviteter/l2l

PRAKTISK INFO
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