Bli med i sommerleirkomiteen for Akershus Røde Kors'
sommerleir for ungdom 2020
Akershus Røde Kors arrangerer sommerleir for ungdom 2020 og søker frivillige til
sommerleirkomité.
•
•
•

Uke 32, 2.-8. august 2020
Heia Merket, Tisleidalen i Valdres
15 frivillige

•

36 ungdommer

Bli med å planlegge og lede sommerleiren! Meld interesse innen 22. september 2019.
Ungdommene er mellom 13 og 17 år og lever i økonomiske og eller sosialt sårbare
situasjoner. Sommerleir skal tilby muligheter for å delta i aktiviteter som legger til rette for å
utvikle nye ferdigheter og gi mestringsopplevelser, og sørge for at ungdommene opplever å
være del av et inkluderende og trygt sosialt miljø. Leiren har variert program hver dag med
ulike aktiviteter, hovedsakelig utendørs, som teambuilding-øvelser, klatring, kano, båt, bading,
fiske, fotball, volleyball, vikingleir og fjelltur.
Leirkomiteen har hovedansvaret for leiren. Dette inkluderer å planlegge aktivitetsprogrammet
og følge opp de andre frivillige sammen med ansatt ved Akershus Røde Kors distriktskontor.
Leirkomiteen vil består av tre til fire personer, som sammen er ansvarlige for å planlegge
sommerleir for ungdom. Leirkomiteen består av personer med ulike kjønn, ulik alder og
bakgrunn. Komiteen skal
•
•
•
•
•
•

Planlegge aktivitetstilbudet for ungdommene på leiren
Arrangere opplæring og sosiale sammenkomster før leiren for frivillige
Kvalitetssikre frivillige i henhold til Røde Kors’ bestemmelser for arbeid med barn og
unge
Tildele plasser til deltakere
Sørge for at alle frivillige og ungdommer har gode opplevelser under sommerleiren
Arrangere gjensynssamling for frivillige og ungdommer i etterkant av leiren

Hvem vi ser etter:
Har du erfaring fra frivillig arbeid eller erfaring med å tilrettelegge aktivitet for ungdom? Om
du ikke har slik erfaring, men likevel kunne tenke deg å lede en leir for ungdom, vil vi også
gjerne høre fra deg! Det viktigste er at du ønsker å møte ungdom og skape gode

sommerferieopplevelser sammen med andre frivillige. Du må like å møte nye mennesker og
ha evne til å forholde deg til mange mennesker og skiftende situasjoner.
Som del av leirkomiteen er det viktig at du er et godt forbilde for ungdom og de andre
frivillige. Som ansvarlig på leir for ungdom, er det også viktig at du er strukturert, har godt
humør, er omsorgsfull, tålmodig, tydelig og har evne til å planlegge.
Sikkerheten på sommerleir ivaretas gjennom leirregler, regler for bading, førstehjelpskurs, og
livredning i vann for noen frivillige, samt beredskapsplan som alle frivillige er kjent med og
som skal tas i bruk ved uønskede hendelser.
Krav til frivillige i leirkomité:
•
•
•
•
•
•

Gjennomføre de obligatoriske kursene for frivillige i Røde Kors
Delta på planleggingsmøter i forkant av leir, våren 2020 (6-8/ etter behov)
Være til stede gjennom leiren i uke 32, 2.-8. august 2020
Fremvise begrenset politiattest
Signere Røde Kors' etikk- og taushetserklæring
Arbeide i overensstemmelse med Røde Kors' prinsipper og verdier og bidra til godt
samhold mellom alle som er med på sommerleir

Akershus Røde Kors tilbyr:
•
•
•
•
•
•

Nødvendig opplæring og tett samarbeid og oppfølging fra ansatt ved distriktskontoret
og distriktsstyret
Førstehjelp og livredningskurs
Kompetanse fra flere års erfaring med å arrangere sommerleir for ungdom å bygge
videre på (planleggingsdokumenter, utstyr, rutiner)
Forsikringer
Nettverk og nye bekjente i Røde Kors
En meningsfull ferieopplevelse sammen med herlige frivillige og ungdommer

Oppdraget gjøres som frivillig i Akershus Røde Kors og honoreres ikke. Reiseutgifter knyttet til
planleggingsmøter i forkant av leiren dekkes av Akershus Røde Kors. Transport, opphold,
måltider og aktiviteter i løpet av sommerleiren er gratis for alle som deltar.
Er du interessert i å bidra i neste års sommerleirkomité?
Send din CV og en kort beskrivelse av din motivasjon for å være med i leirkomiteen til
lise.solvoll@redcross.no For spørsmål, ring tlf.: 452 78 349.
Frist: 22. september 2019

