Klinisk Ophold i et
udviklingsland?
Tag med Projects Abroad ud
som Freemover!
MONGOLIET

RUMÆNIEN
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NEPAL
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MEXICO
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JAMAICA

COSTA RICA

VIETNAM
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PERU

BOLIVIA

ARGENTINA

Hjælp os med at ændre
lokalbefolkningens liv

CAMBODJA

KENYA SRI LANKA
TANZANIA

THAILAND
FIJI

SAMOA

SYDAFRIKA

Lær om sygdomme
og metoder i
udviklingslande

Oplev verden på en
rejse der gavner

www.projects-abroad.dk

Hvorfor rejse ud på et klinisk ophold?
Mange studerende overvejer på et tidspunkt at tage noget af uddannelsen i udlandet.
Det er der mange gode grunde til. Når du rejser ud som frivillig på et klinisk ophold får
du nemlig nogle erfaringer, som du ikke ville få herhjemme:
•
•
•
•
•

Øget forståelse for andre kulturer og samfundsproblematikker
Indblik i sygdomstilfælde som sjældent forekommer i Danmark
Uvurderlig praktisk erfaring inden for dit felt
Et styrket CV der signalerer gåpåmod, selvstændighed og åbenhed
Personlig og faglig udvikling og større selvsikkerhed qua oplevelsen at stå på egne
ben i et udviklingsland og være mere ansvarlig for egen læringsproces

Derudover er der selvfølgelig alle rejseoplevelserne i weekenderne og de nye venner fra
hele verden.
Regeringen har de seneste år også lagt større vægt på internationalisering. Målet er,
at 50% af de studerende på professionsuddannelserne pr 2020 tager en del af deres
studier i udlandet.

Muligheder med Projects Abroad
I Projects Abroad har vi mere end 20 års erfaring med frivillig- og praktikophold i
udviklingslande. Vi tilbyder kliniske ophold i mere end 20 lande og skræddersyr altid
praktikopholdet specielt til dig. På årsbasis sender vi ca. 10.000 frivillige og praktikanter
ud fra mere end 40 lande. Vi har fleksible startdatoer, så du rejser når det passer dig!
Du kan deltage fra 2 uger og opefter.

Vi skal bruge fra dig:
Dit CV og dine læringskrav for det
kliniske ophold - begge på engelsk.
Derudover skal vi bruge en kopi af din
straffeattest (engelsk). Spørg evt. din
vejleder – de har nemlig fået tilbudt et
informationskit fra os.

Vi hjælper dig med:
• At planlægge et skræddersyet
forløb tilpassetv dine studiekrav
• Råd, støtte og vejledning fra start
til slut
• En supervisor og evt en faglig
vejleder hvis dette er påkrævet
• Skabeloner til legatansøgninger
• Diplom, udtalelser og anbefalinger
til din afsluttende meritansøgning

Projects Abroad tilbyder kliniske ophold inden for flere sundhedsfaglige områder:
Almen
Medicin

Ergoterapi

Ernæring

Folkesundhed

Fysioterapi

Obstetrik

Odontologi

Sygepleje

”Det meste af tiden arbejdede jeg
på lige fod med de færdiguddannede
sygeplejersker og arbejdsopgaverne
var derefter. Jeg har set rigtig mange
spændende ting, som man ikke støder
på så ofte i Danmark.”
Stephanie Bentsen, Sygepleje

”Det bedste ved arbejdet var uden
tvivl at få lov til at arbejde med denne
patientgruppe i et meget anderledes
miljø, hvilket var en stor oplevelse.”
Trine Munk Jacobsen, Fysioterapi

Hvad koster det?
Priserne varierer fra land til land. Vores omkostninger forbundet med at arrangere dit
ophold afhænger nemlig af det pågældende land. Du kan se priserne på hjemmesiden,
hvor du også kan læse om hvad pengene går til.
Inkluderet i prisen for opholdet er:
• Rådgivning og støtte fra start til slut fra det danske kontor
• Personlig planlægning med med Projects Abroads team
• Omfattende rejse-, syge- og ansvarsforsikring
• Personlig hjemmeside med information om landet, visum, pakkelister m.m.
• Afhentning i lufthavnen ved ankomst og transport til værtsfamilie/lejlighed
• Supervisor og/eller faglig vejleder under opholdet (hvis påkrævet)
• Kost og logi under hele opholdet
• 24 timers støtte fra vores lokale personale
• 24 timers nødtelefon via vores hovedkontor i England
• Bidrag til udviklingspulje (donationer til lokale partnere, Dirty Days mm.)

Planlægningsprocessen i 10 trin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Få mere inspiration på www.projects-abroad.dk.
Indhent dine læringskrav for modulet (og oversæt til engelsk)
Opdater dit CV med relevant erfaring samt beståede fag (engelsk).
Kontakt Projects Abroads danske kontor og vedhæft dit CV samt læringskrav
Vi kontakter vores lokale destinationskontor og sikrer at læringsmålene kan indfries.
Du tilmelder dig via Projects Abroads hjemmeside og betaler depositum på 2950 kr.
Vi underskriver klinik-/praktikkontrakt
Du bliver kontaktet af vores landeansvarlige Volunteer Advisor.
Sammen fortsætter I planlægningen af opholdet.
9. Rejs ud!
10. Efter hjemkomst: Du modtager et diplom og evt. anden dokumentation for
opholdet til din endelige meritanmodning.

Begynd planlægningen i god tid –
så har du også tid til at glæde dig.
Vi anbefaler at du begynder planlægningen af dit kliniske
ophold ca. 4-5 måneder i forvejen, men vi kan godt gøre
det hurtigere. Det er helt op til dig.
Vi glæder os til at høre fra dig.
De bedste hilsener
Anne, Mette og Rikke

Projects Abroad Danmark
tlf: 42409020
info@projects-abroad.dk

www.projects-abroad.dk

