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Introduktion
Er du tilmeldt, og kan det næsten kun gå for langsomt med at
komme afsted?
Bare rolig – Du kan allerede nu begynde at forberede turen og gøre den
endnu federe.
I Projects Abroad tror vi fuldt og fast på at yde en uovertruffen service,
støtte og rådgivning til vores frivillige. Som du forhåbentlig har bemærket,
begynder dette allerede fra din første kontakt med os.
Nu hvor du er blevet optaget på et af vores projekter, er der en lang række
forberedelser og overvejelser, du kan gøre dig. Udover at gennemgå
din pakkeliste og få ordnet vaccinationer og muligvis visum og/eller
arbejdstilladelse, kan du overveje, om du har overskud til og behov for at
indsamle penge til at betale for dit projekt.
Det kan være overvældende for nogle at finde penge i budgettet til at
betale for et ophold, men fundraising kan faktisk være en sjov og givende
oplevelse, som du kan lære en masse af.
Denne guide indeholder alt fra idéer til fundraising events til rådgivning
om, hvordan du kan søge sponsorater og donationer fra virksomheder.
Du kan også finde inspiration fra tidligere frivilliges historier og idéer samt
tips til budgettet, så du kan spare op til din tur. Se det som en mulighed
for at vise dig fra din kreative side til at samle penge ind til noget, som
betyder noget for dig.
Når du rejser afsted, begynder du en fascinerende og ofte livsændrende
rejse af læring, nye opdagelser og uforglemmelige minder. Rejsen
begynder allerede, fra du begynder at forberede dig – så hvorfor sidde
som på nåle og vente til flyet afgår? Læs videre og få mere inspiration på
de følgende sider.
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10 tips til Fundraising
Vi håber at denne guide har hjulpet dig til at finde et udgangspunkt for din kommende fundraising. Vi vil afslutte med vores 10 tips til, hvordan du får mest
muligt ud af din tid med fundraising.

1. LAV KLARE MÅL TIDLIGT I PROCESSEN

Det vil hjælpe dig med at holde overblik og holde målet for øje, sådan at du
får indsamlet flest muligt penge på den mest effektive måde.

2. BRUG DINE KONTAKTER

Familie og venner er til for at hjælpe dig og vil garanteret være glade for at
blive involveret og kunne hjælpe dig på rette vej.

3. VÆR REALISTISK

Lad være med at sætte dit mål for højt og påregn, at du også skal spare lidt op
selv. Det sender også et bedre signal til dem som du beder om at donere penge, at du
selv bidrager økonomisk, frem for at du beder andre om at sponsorere det hele. Tag et
skridt ad gangen og gå ikke i panik, fordi dit første event eller sponsoranmodning ikke
får den effekt, som du havde håbet på. Tænk over hvordan du måske kan gøre det
bedre og sørg for at få et rette til næste event eller i næste ansøgning.

4. TÆNK KREATIVT

De bedste events er ofte anderledes, sjove og kreative. Hvis du laver en
underholdningsevent, så tænk over noget som er anderledes og som kan skaffe
gode grin fra venner og familie. Vær ikke bange for at gå linen ud.

5. PLANLÆG GRUNDIGT OG I GOD TID

Kast dig aldrig ud i at planlægge en event i sidste øjeblik. Det vil blive
afspejlet i resultatet og garanteret også i indtjeningen. Tag dig den tid som det
fortjener – husk du spørger jo andre om penge og de skal også føle, at de får noget
ud af det. Så planlæg i god tid og få styr på detaljerne, inden du for alvor går i gang.

PROFESSIONEL
6. VÆR
Vær altid venlig og entusiastisk, når du henvender dig til folk og

projektet, hvad du håber at opnå og hvordan de kan være med til at hjælpe. Vær
ikke alt for anmassende, men det nytter heller ikke at være en sky mus. Stol på dig
selv og på det gode formål.

DINE FACTS
7. KEND
Læs begyndelsen af denne guide grundigt igennem, så du kan huske de
helt basale facts om Projects Abroad. Lav også research på din destination og læs
gerne vores Management Plans igennem for projektet på netop din destination.
Alt dette vil hjælpe dig til at være klar til at svare på ethvert spørgsmål, som andre
måske vil stille dig i forbindelse med din fundraising.

8. VÆR ØKONOMISK

Hvis du kender andre, som har rejst før dig, så spørg om du evt. kan låne
noget af deres udstyr eller spørg om de kender nogle steder, hvor du kan købe
udstyr billigt. Sport og outdoor-butikker har ofte også opslagstavler til salg af brugt
udstyr, ligesom du kan finde det meste på dba.dk

9. HAV TÅLMODIGHED OG STOL PÅ DIG SELV

Mist ikke modet, hvis det er sværere at indsamle penge, end du havde regnet
med. Hold dig til planen, gennemgå den med venner og familie og vær optimistisk.

DET SJOVT MED INDSAMLINGEN
10. HAV
Din rejse som frivillig starter faktisk allerede her og skal derfor helst være
spændende og udbytterig. Jo mere entusiastisk og engageret du er, desto mere
sandsynligt er det, at folk vil støtte op om dit projekt og bidrage. Så lad fantasien
løbe, hold hovedet højt og bevæbn dig med dit bedste smil.

Held og lykke med det!

virksomheder med dine anmodninger. Forklar altid hvorfor du gerne vil deltage i

FUNDRAISINGGUIDE

4

Kend dine Facts
Grundlaget for enhver god fundraising er, at kende
facts på dit ophold og dem du rejser med. Det er
vigtigt, at du med lethed kan forklare om dit projekt,
din destination og Projects Abroad som organisation.
Sponsorerne vil sandsynligvis spørge dig om, hvad du
laver, hvad formålet er dit frivilligophold og måske også
nogle spørgsmål om organisationen, du rejser med.
Her skal du gerne være i stand til at forklare, hvordan
sponsorernes penge vil blive brugt.
Dette afsnit giver dig al den information, du måtte
have behov for at vide om Projects Abroad som
organisation. Detaljer om dit projekt og din destination
finder du på din MyProjectsAbroad-side bl.a. i vores
destinationsguide.

FACTS OM PROJECTS ABROAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projects Abroad blev grundlagt I 1992
Dr Peter Slowe er grundlægger, ejer og Direktør for Project Abroad-organisationen
Vi har pt projekter i 30 lande verden over
Vi tilbyder projekter i 14 spændende projektkategorier
Vi sender mellem over 10.000 frivillige ud årligt
Vi har mere end 600 ansatte på verdensplan
Projects Abroad er en engelsk organisation med hovedsæde I West Sussex
Vi sender frivillige ud fra hele verden inkl. Europa, USA, Australien og Japan
Vi er en del af Year Out group – netværket. Det er din garanti for at vi udbyder kvalitet.
Vi vandt i 2014 den eftertragtede pris ”Most Extraordinary Experience” ved Global Youth Travel Awards
Vi tror på at skabe og arbejde med bæredygtige projekter, som bidrager til udvikling i lokalsamfundene

Hvad går pengene til?
En vigtig del af fundraising-processen er at vide, hvad
pengene går til. Privatpersoner og virksomheder, du
vælge at anmode om donationer fra, vil garanteret
gerne vide, hvad deres penge går til, og hvordan deres
bidrag vil være med til at gøre en forskel.
Projects Abroad er en privat og fuldstændigt
uafhængig organisation, som hverken modtager støtte
fra regeringer, religiøse grupper, politiske partier eller
andre eksterne kilder. Vi beder aldrig om økonomisk
støtte eller bidrag fra vores partnerorganisationer
i udviklingslandene for at få større udbytte. Vores
arbejde er 100% betalt af de frivilliges bidrag. Denne
økonomiske uafhængighed giver os frihed til at
igangsætte præcis de projekter, hvor vi mener, at vores
frivilliges hjælp kan gøre gavn. Herudover giver det
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os muligheden for at lægge planer for, hvordan vores
frivilliges bidrag kan skabe en langvarig forbedring.
Din projektpris dækker ikke kun de omkostninger,
der er direkte forbundet med DIN tilstedeværelse i
landet, men også en del af de øvrige omkostninger,
der er forbundet med at arrangere frivilligprojekter
af en så høj kvalitet som vores. Selvom det aldrig
vil være muligt at give en præcis specifikation af
netop DIN projektpris, kan du af grafen til højre se
de gennemsnitlige procentsatser af vores udgifter og
dermed de frivilliges samlede indbetalinger. Hvis du
ønsker en uddybende information omkring hvad disse
poster indeholder, er du velkommen til at besøge vores
hjemmeside på www.projects-abroad.dk/moneymatters

5%

7%
29%

24%

13%

22%

Direct costs of the volunteer experience
Indirect costs of the volunteer experience
Organizational Costs

Marketing
Tax
Excess of revenue over profit
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Formål og målsætninger
For at optimere din fundraising mest muligt er det
nødvendigt, at du fastsætter formål og målsætninger.
Dette vil hjælpe dig til at planlægge bedst muligt og til
at opnå dit mål inden afrejse. Det bedste sted at starte,
er din faktura. Find ud af præcis hvor meget du skal
betale, og hvornår det senest bør være betalt. Hvis
du ønsker at betale din projektpris i rater, er det også
en god idé at fastsætte dine egne deadlines for hver
enkelt rate.
Projektprisen for din rejse med Projects Abroad skal
senest være betalt en måned inden din planlagte
afrejsedato men tre måneder inden, begynder vi at
minde dig om den forestående deadline for betaling.
Du bør også finde ud af, hvilke andre udgifter, der vil
være forbundet med din tur. Hvis du for eksempel
regner med at ville rejse rundt på egen hånd eller lave
ekstra aktiviteter i weekenderne, skal du påregne en
del mere i lommepenge, end hvis du blot har tænkt
dig at gå ud et par gange om ugen med de andre
frivillige.
Andre udgifter du bør medregne, er udgifter til
vaccinationer, visum og evt. arbejdstilladelser. Du kan
desuden finde information om estimerede leve- og
rejseomkostninger på din MyProjectsAbroad-side
under Country Guides. Her finder du generelt en lang
række praktisk information om det område, du skal
til, og det er et godt sted at starte med at danne dig et
overblik over tænkelige udgifter.

side vil du finde en omfattende pakkeliste med vores
forslag til, hvad du bør medbringe på din rejse.
Nogle af tingene på listen vil du sandsynligvis have i
forvejen, men det er muligt, at du også skal købe et
par ting. Det kan derfor være en god idé at læse listen
grundigt igennem og overveje, hvor mange af disse du
faktisk får brug for. Det vil ofte afhænge af de ture og
aktiviteter, du planlægger at foretage dig. De ting du
mangler, kan ofte findes billigt online og nogle gange
billigt på destinationen. Du kan spørge din Volunteer
Advisor, hvis du bliver i tvivl, om du kan købe tingene
billigt i destinationslandet. Du kan også forhøre dig
blandt familie og venner, om de ligger inde med nogle
af disse ting. En alternativ mulighed er at ønske dig
nogle af tingene i gave til højtider og til din fødselsdag
– tænk kreativt – lad ikke en mulighed gå din næse
forbi.
Når du først har fundet ud af, hvor mange penge du
skal have indsamlet og du har udarbejdet et skema for,
hvordan det skal foregå, så lav en arbejdsproces og giv
dig selv nogle realistiske deadlines. Tag højde for, om
du muligvis vil være i stand til at indsamle flere penge
i én måned frem for en anden. Eksempelvis er det
måske nemmere for dig at samle ind i december ved
at ønske dig penge i stedet for gaver, end det vil være
for dig i januar - med mindre du har fødselsdag dér.
Fortvivl ikke hvis du en enkelt måned ikke når dit mål.
Find i stedet ud af, hvor meget du skal indsamle de
følgende måneder og husk at tilføje det ekstra beløb
på skemaet.

Hvis du planlægger at lave fundraisingevents, bør du
også tænke over, om det vil koste dig noget at afholde
disse fundraisingaktiviteter. På din MyProjectsAbroad-
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Nedenfor har vi indsat et eksempel på et seks-måneders skema. Vi anbefaler, at du
opbevarer dit skema et sted, som ofte er synligt for dig – f.eks. på køleskabet eller på forsiden
af din mappe, så du hele tiden er mindet om, at du skal videre med opsparings- eller
fundraisingarbejdet.
MÅNED

MÅLSÆTNING
I DKK

DET HAR JEG TJENT EFTER
UDGIFTER ER FRATRUKKET

HVOR MEGET MANGLER
JEG AT SPARE OP

EVT STØRRE /MINDRE BELØB
AT INDSAMLE NÆSTE MÅNED.

September
Oktober
November
December
Januar
Februar

GODE IDÉER TIL OPSPARING OG
FUNDRAISING:
• Fritidsjobs – søg et fritidsjob i et supermarked,

på cafe, eller i butik. Du kan også tage en
avisrute og tjene lidt penge på den måde.
• Måske du får lommepenge hjemme du kan

spare lidt op af ?– ellers kan du måske foreslå,
at du laver lidt mere derhjemme for at få lidt
flere penge.
• Opgaver for private og naboer i området:

rengøring, hundeluftning, babysitning,
græsslåning, snerydning.
• Eventafholdelse (se afsnit om eventplanlægning)

Deltids- eller fritidsarbejde kan hjælpe dig med at nå dit mål til opsparing til projektet. Hvis du
har fast arbejde, kan det være, at du forsøger at lægge et fast beløb til side hver måned.

• Salg af hjemmelavede ting - det kan

Har du ikke noget job for tiden, kan du prøve at se i lokalområdet, om der er brug for et sæt
ekstra hænder til eksempelvis babysitning, bilvask, rengøring i hjemmet, græsslåning eller
hundeluftning. Det er altid en god måde at tjene lidt ekstra penge.

• Kagesalg eller catering til børnefødselsdage

Sørg for at udfylde tabellen hver måned, sådan at du nemt kan følge med i, hvor meget du
har indsamlet, og hvor meget du mangler. Det er vigtigt at være struktureret, når du er i gang
med opsparingen.

eksempelvis være jule- eller fødselsdagskort,
julepynt, strikvarer og lignende
eller andre fester.
• Søgning af legater hos banker og fonde – lån

evt. legathåndbogen på biblioteket
• Søgning efter sponsorater hos private og/eller

lokale virksomheder (se vejledning længere nede
i denne guide)
• Ønske dig pengegaver til jul, fødselsdage,

gaver ved studieafslutninger osv. – Her kan
du bl.a. bruge vores fundaising-modul på din
MyProjectsAbroad-side
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Eventplanlægning
Når du har sat dine mål månedlige mål samt dine mål for
indsamling, kan du begynde at overveje, om du kunne
arrangere nogle events, som kunne bruges til fundraising.
Derefter kan du påbegynde planlægningen. Du kan også tage
et kig på side 13 og 14 for inspiration til events, som tidligere
frivillige har sat i værk.
Når du skal i gang med planlægningen af en event, bør du
starte med en liste over de ting, du skal bruge til din event. Det
kan eksempelvis være i form af lokaler, en form for vare du kan
sælge eller rekvisitter du har brug for, for at din event bliver en
succes.
Sørg for at have et overblik over, hvad det vil koste dig, hvis
din event vil koste dig penge at arrangere. På denne måde
kan du sammenligne med, hvad du tror, at du vil kunne
indtjene på arrangementet, og hvad det skal koste at deltage.
Dette vil hjælpe dig til at estimere et forventet overskud.
Hvis dit forventede overskud er småt, kan det være, at du
skal genoverveje, om det er besværet værd. Ellers kan du
overveje, om du med modifikationer kan spare på udgifterne
til planlægningen eller hvordan du på anden måde, kan øge
overskuddet.

EKSEMPLER PÅ EVENTS:
• Støttefest – mad og drikkevarer mod betaling og evt. entré blandt venner og venners

venner. Festen kan måske være en temafest med præmier eller konkurrencer.
• En filmaften eller velgørenhedsmiddag med en gruppe venner som betaler lidt for at

deltage.
• Afholdelse af børnefødselsdage – sæt evt. sedler op i supermarkedet, del på Facebook

osv. Du kan skrive, at du gerne kommer hjem til folk og står for at lave aktiviteter og
konkurrencer med børnene og måske også maden til deres børnefødselsdag. Så gør du
dagen lettere for forældrene.
• Quiz/spilleaftener med sponsorerede præmier, hvor det koster lidt at tilmelde et

spillehold. Det kan eksempelvis være på en lokal café eller medborgerhus.
• Loppemarked – enten hjemme eller med en stand på lokale loppemarkeder.
• Yoga-/sport-event (hvis du selv er eller kender en som er træner/instruktør i én eller

anden sportsgren, kan du spørge han/hende, om han/hun vil hjælpe med at afholde et
arrangement, som deltagere så betaler et donationsbeløb for at deltage i.

En god planlagt event har langt større chancer for at blive en
succes og for at hjælpe dig til et godt overskud. Det kan også
være en god idé at involvere familie og venner i dine planer –
mange vil ofte gerne hjælpe dig på vej.
Du kan også prøve at spørge mindre virksomheder, om de
vil sponsorere udstyr til dit arrangement eller give dig særlige
rabatter. Se vores kapitel om sponsorater og sponsorgaver for
inspiration til, hvordan du kan udtrykke sådan en anmodning.
Husk også at udtrykke din taknemmelighed for den hjælp, du
modtager fra andre. Det er god stil.
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Sponsorater og sponsorgaver
En anden mulighed er at kontakte lokale og private virksomheder for donationer eller
sponsorater – nogle virksomheder er nemlig indimellem villige til at støtte et godt
formål.
Det kan nemlig også være med til at give dem et godt omdømme. Større
virksomheder har ofte en CSR-politik (Corporate Social Responsibility) – dvs. en
politik omkring hvordan virksomheden udviser social ansvarlighed. Støtte af projekter
og foreninger kan til tider høre herindunder.
Kender du en ansat i en lokal virksomhed eller en større kendt virksomhed, kan
dette være et godt sted at starte. Du kan evt. tilbyde dem at komme ud og holde et
oplæg om dine oplevelser efter hjemkomst for de ansatte som tak for hjælpen eller
alternativt skrive til dem under opholdet og sende billeder, så de kan følge med. Før
du kontakter dem eller skriver din anmodning til dem, så spørg gerne dig selv:
• Har virksomheden mon en CSR-politik?
• Kan denne virksomhed have en interesse i et godt omdømme i dit lokalområde
eller i din skole/uddannelsesinstitution?
• Har de en særlig interesse i netop din projekttype eller det land du rejser til?
• Kan du hjælpe dem med lidt ”reklame” så de får deres navn ud eller blot vil nyde
godt af lidt ekstra omtale?
Du kan evt. hjælpe virksomheden ved at kontakte lokalavisen og fortælle om din
forestående tur og forklare, at du er blevet sponsoreret af netop denne virksomhed.
Det kan også være, at virksomheden ikke nødvendigvis vil sponsorere din tur men
vil sponsorere et af dine arrangementer med materialer, sponsorgaver eller andet.
Virksomheder er ikke de eneste, du kan kontakte. Der kan også være støtte at hente
hos fonde, lokalråd, religiøse centre, Lion Clubs, sportsforeninger osv. Mange mindre
foreninger eller virksomheder har måske ikke mange penge at donere, men husk at
alt tæller.
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Anmodningsbrev for sponsorat
Når du skal skrive dit anmodningsbrev til et sponsorat eller sponsorgaver til en event, så sørg for at du:
• Skriver ligefremt og personligt og stiler brevet til den rigtige person.
Dette kan gøres ved, at du på forhånd kontakter virksomheden
og hører hvem du skal skrive til, at du spørger en bekendt som
kender virksomheden godt, eller at du laver grundig research om
virksomhedens hjemmeside. Der er større chance for succes, når
modtageren kan se, at du skriver direkte til ham/hende frem for blot
at skrive ”til rette vedkommende”, som ofte ender i cirkulation eller
nederst i bunken.
• Giver præcis information, som forklarer lidt om, hvem du er, hvilket
projekt du skal deltage i, hvorfor du vil afsted og hvad du håber på
at få ud af opholdet. Gør det så kort og præcist som muligt. Der er
travlt i de fleste virksomheder og nogle virksomheder får rigtig mange
anmodninger om støtte.

• Inkluderer en udgiftsoversigt/budget til virksomheden over, hvad
dit projekt og øvrige udgifter koster, så virksomheden kan se hvad
deres penge/sponsorgaver vil gå til. Det kan være en god idé at ringe
virksomheden op nogle dage efter at du har sendt dit brev eller
e-mail for at følge op. Det viser, at du er seriøs omkring projektet og
anmodningen. Vælger du at ringe dem op, så forbered gerne din del
af samtalen inden, så du ved, hvad du vil sige, når du ringer. Selvom
de måske ikke svarer lige med det samme, så giv ikke op og mist
ikke modet. Bare fordi én virksomhed eller forening ikke vil støtte dig,
betyder det ikke, at alle siger nej.

• Udpensler de fordele og det udbytte, der er ved dit ophold i udlandet.
Deltager du eksempelvis på et natur- og miljøbevaringsprojekt, kan du
skrive lidt om de dyr og den natur, som du er med til at beskytte og
til at fremme bestanden. Deltager du på et undervisningsprojekt, kan
du måske skrive lidt om, hvordan du kan være med til at gøre læring
mere spændende og hermed inspirere eleverne til at gøre sig ekstra
umage og få en uddannelse, hvilket vil øge deres chancer betydeligt for
arbejde senere i livet. Du kan få inspiration i vores Management Plans.
• Skriver hvordan sponsoratet af dig eller din event kan komme
virksomheden til gode. Tilbyd dem gerne noget til gengæld som
f.eks. at sende dem nyheder og billeder mens du er væk, at skrive et
indlæg til deres interne eller eksterne nyhedsbrev, at tilføje dem som
reklame på din eventplakat eller måske en præsentation af din tur efter
hjemkomst.
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EKSEMPEL PÅ ANMODNINGSBREV

Virksomhed XX
Gade XX
1234 By
Att: Titel og navn på modtager
D 20. januar 2018
Vedr.: Anmodning om sponsorat til humanitært projekt i Bolivia
Kære Hr Hansen XX Jeg tillader mig at skrive til dig med min anmodning om et sponsorat til støtte for mit forestående
12 ugers humanitære ophold i Bolivia fra april 2018.01.13.
Mit navn er Anna Jensen og jeg har netop afsluttet min gymnasieeksamen. Inden jeg starter på universitetet for at
læse samfundsvidenskab, rejser jeg 3 måneder til Bolivia for at hjælpe til på et center for gadebørn og et center for
handicappede børn og voksne.
Bolivia er det fattigste land i Sydamerika og mange centre som hjælper gadebørn og handicappede modtager ingen
støtte fra regeringen og er derfor afhængige af hjælp og støtte fra internationale organisationer og frivillige for at yde
den nødvendige omsorg til disse børn og unge.
En af de primære årsager til at jeg gerne vil gennemføre denne rejse er bl.a. at øge min forståelse for andre kulturer
og de problemstillinger andre lande står overfor, ligesom det er vigtigt for mig at føle, at jeg som verdensborger
hjælper andre og kan være med til at sprede glæde og at bidrage til en bedre fremtid for børnene. Foruden arbejdet
på selve hjemmet vil jeg sammen med nogle andre frivillige stille en event på benene i lokalområdet for at skabe
opmærksomhed omkring børns særlige behov og især handicappedes børns særlige behov. Dermed håber jeg at være
med til at minimere antallet af handicappede børn, som bliver svigtet.
For at kunne gennemføre dette frivilligophold skal jeg indsamle/opspare xx kr., som dækker over omkostninger til
selve opholdsudgifterne, donationer til projektpuljerne, flybilletter, vaccinationer, visum/arbejdstilladelser og indkøb
til pakkelisten. Jeg har indtil videre opsparet XX kr. på egen hånd via mit fritidsjob/lommepenge og mindre opgaver
for familie og naboer. Jeg håber derfor på at kunne indsamle restbeløbet via sponsorater, eventafholdelser og fortsat
fritidsarbejde. Jeg ville derfor være enormt taknemmelig, hvis du på vegne af virksomheden ville støtte dette projekt
med et pengebeløb (eller sponsorgave til et planlagt event) og gøre min drøm til virkelighed. Jeg vil meget gerne tilbyde
jer at skrive et indlæg til et internt nyhedsbrev under min rejse, så i kan følge med i opholdet eller komme ud til jer og
holde en præsentation om mine oplevelser og vise billeder, når jeg er kommet hjem.
(Hvis sponsorgave: Jeg afholder en indsamlingsevent d xx.xx.2018 og vil meget gerne sørge for, at i som sponsor af
jeres sponsorgave bliver nævnt til eventen og dermed får den fortjente omtale).
Jeg har også planer om at kontakte lokalavisen og tilbyde dem at skrive et indlæg om mine oplevelser, hvor jeg også
gerne nævner jer som sponsor.
Jeg håber, at du finder mit kommende projekt interessant og en god investering og jeg håber på et positivt svar fra jer.
Jeg vedlægger også et udspecificeret budget til jeres indsigt og står naturligvis klar til at besvare jeres spørgsmål.
Mange venlige hilsener
Anna Jensen
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Skab opmærksomhed
Som ved enhver anden event er omtale vigtigt for at få budskabet ud og gøre eventen til en succes. Det er altid en god idé at sprede
budskabet og fange folks opmærksomhed. Dette kan gøres på mange måder som f.eks. ved at:

• Lave plakater og hænge dem op rundt omkring i dit område
• Printe flyers og dele dem ud rundt omkring på befolkede steder
• Poste informationen online, på de sociale medier eller via e-mail
• Kontakte lokalaviser og spørge dem om de vil sætte dit arrangement i
avisen
Du kan evt. kombinere flere ting samtidigt, afhængigt af hvilken
fundraisingmetode du anvender.
Hvis du planlægger en event, hvor der er plads til mange mennesker,
kan det være en god idé at kombinere flere af ovenstående idéer til at
sprede budskabet, så du kan sørge for, at fremmødet er så stort som
muligt. Omvendt hvis du blot vil lave en lille indsamling blandt familie og
venner, er det måske ikke en god idé at hænge plakater op i nærmeste
supermarked.

at folk kan spørge ind til dit projekt og din rejse. Du kan også overveje
at skrive dine kontaktoplysninger, så folk kan kontakte dig. Det kan også
være en god idé at bruge Projects Abroads logo, så folk kan se, at du
rejser med en anerkendt organisation.
Du må gerne poste på Projects Abroads facebook-side for at gøre
opmærksom på din event eller for at fortælle om succesen – det kan også
være med til at inspirere andre.
Vælger du at gøre det, så at husk at tage højde for hvem du skriver til, når
du skriver din anmodning/beskrivelse på fundraisingmodulets side. Du
kan læse mere om Projects Abroads fundraisingmodul på næste side.
Generelt kan man sige, at jo mere opmærksomhed du formår at skabe,
desto større er chancen for succes.

Her er det også vigtigt at være informativ, så folk forstår, hvad det er, du
gør og hvorfor. Anvend også gerne billeder, hvor det er muligt. Hvis du
poster på de sociale medier, er det også vigtigt, at du er til rådighed for,
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Projects Abroads Fundraisingmodul

Nu hvor du er tilmeldt et projekt gennem Projects Abroad,
har du fået adgang til din egen personlige hjemmeside
ved navn MyProjectsAbroad – det var også på din
MyProjectsAbroad-side, du fandt denne manual.
På din MyProjectsAbroad-side har vi også lavet et
fundraisingmodul, du kan anvende til indsamling af penge
til hjælp til din tur. Her kan du indsamle beløb tilsvarende
din projektpris og evt. flybilletter, hvis du har købt disse
gennem os. Du finder modulet under menuen ”Invoice &
Payments”.
Her kan du oprette en profil med billede og tekst, hvor
du forklarer, hvad du samler penge ind til. Når siden
er færdig, modtager du et link, du kan sende ud (evt.
sammen med dit anmodningsbrev) til venner, familie,
og virksomheder, så de nemt kan gå ind og indbetale
beløb, og så tæller din projektpris ellers stille og roligt ned,
efterhånden som der kommer donationer.
Du kan selv vælge, om du vil lave en offentlig liste over
donationer, som andre kan se. Mindstebeløbet som kan
doneres er 175 kr. Der er ingen transaktionsudgifter ved
at lave en donation. Disse udgifter betales af Projects
Abroad.
Du kan også bruge linket til at lave crowdfunding.
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Inspirationshjørnet
– Lær fra tidligere frivillige
Herunder følger et par historier fra tidligere Projects Abroad-frivillige, som giver deres tips og tricks til, hvordan man kan planlægge,
arrangere og afholde en event. Vi er ofte forbløffede over vores frivilliges fantasi.
Her er bare et par eksempler på nogle af de meget kreative idéer, som vores frivillige rundt om i verden har formået at afholde:

18-årige George Baxter besluttede sig for at gøre noget lidt
anderledes. Han købte falske overskæg til en meget billig pris i
en butik og solgte dem videre med et overskud til studerende og
lærere på hans skole. Når han solgte dem, aftalte han samtidigt
med køberne, at de skulle have dem på hele dagen. Det var til stor
underholdning for de besøgende og andre studerende.
Da han blev spurgt om inspirationen bag denne event, som han
indtjente næsten 5000 kr på, sagde George:
”Jeg ville gerne gøre noget helt anderledes, som kunne
opfordre folk til at donere penge. Universitetsstuderende
elsker sjov og ballade, så jeg besluttede at denne event kunne
være en virkelig sjov måde at indsamle penge.”
”Det var endnu mere populært end jeg havde forestillet
mig. Alle lagde mærke til dem som gik rundt med de falske
overskæg og ville også være med.”
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En anden frivillig, Becky Randall, var stor musicalfan og
arrangerede en danseaften/fest med Grease-filmen som tema for at
indsamle penge til hendes frivilligophold i Indien. Hun tog 60 kr i
entré og holdt en konkurrence for bedste udklædning.
“Det var en virkelig sjov og hyggelig aften. Min onkel er
heldigvis DJ, så han hjalp med musikken og jeg fik lov at låne
det lokale medborgerhus ganske gratis til formålet, efter at
jeg havde kontaktet dem og forklaret formålet med aftenen.
Alle var virkelig hjælpsomme og vi havde en fantastisk aften.
Kostumerne var også virkelig gode.”
Becky formåede at indsamle hele projektprisen for hendes 2
måneder i Indien på et medicin- og sundhedsprojekt ved at afholde
en række forskellige events.
”Udover danseaftenen/festen, afholdte jeg også tombolaer
på min skole og lavede simple konkurrencer såsom ’gæt hvor
mange stykker slik, der er i dette glas’ og lignende. Langsomt
begyndte jeg at få flere og flere penge og lige pludselig havde
jeg indsamlet nok til at komme afsted!”
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STEFANS HISTORIE
I oktober 2011 tog Stefan Hanszen
afsted på et ét-måned langt byggeprojekt
i Ghana med Projects Abroad.
Før han tog afsted, holdt han et
fundraising arrangement i form af en
fest (dansearrangement), som hjalp ham
i mål med at spare sammen til turen.
Stefan fortæller herunder om sin event og
hvordan han fik det hele planlagt.
”Mit navn er Stefan Hanszen og jeg er 22 år gammel. Dette er
min historie.
Da jeg havde meldt mig til min tur til Ghana, arrangerede
jeg i samarbejde med min niece Roxanne Van der Slot et
dansemarathon. Mange venner, familie og bekendte fra vores by
meldte sig til at komme og danse og de fik venner og familie til
at sponsorere, at de dansede for et godt formål.

Stefan fortæller os også lidt om, hvordan han fik skabt omtale om
hans event og hvor meget han tjente på arrangementet.
”Den lokale avis skrev om mit arrangement på forhånd, så jeg
fik også en masse gratis omtale. Vi fik også lavet flyers, som blev
hængt op rundt omkring i vores lokalområde. Der var en masse
folk som havde hørt om det, som stoppede og talte med mig om
det på gaden. Der var ingen der havde troet, at det ville lykkes
mig at stable arrangementet på benene, men det lykkedes og jeg
lærte en hel masse af det.
Da aftenen var slut, blev det offentliggjort, hvor meget der var
blevet indsamlet og det samlede beløb var næsten 25.000 kr.
Jeg havde aldrig troet, at der ville være så megen interesse for
arrangementet og at det ville gå så godt.
Jeg havde også lovet, at jeg ville sende billeder på e-mail fra
min tur til alle dem der donerede penge, så alle kunne følge med
i, hvad deres penge var blevet brugt til. Det var en fantastisk
aften og alle hyggede sig virkeligt.”

I nærheden af hvor jeg bor, lå der en større natklub, som havde
et godt lokale og dansegulv til denne type event og de var
endda så imødekommende, at de lod mig låne lokalerne til at
afholde arrangementet ganske gratis.
Til arrangementet havde vi dansegrupper, en DJ, og en udsmider
og jeg spurgte en af min fætters venner, om han ville være
konferencier ved arrangementet og præsentere.
Det bedste af det hele var, at det lykkedes mig at afholde
arrangementet gratis.
Det var en stor succes og der deltog folk i alle aldre – lige fra
børn til voksne”.
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H.C. Ørsteds Vej 50C, 1. sal
DK-1879 Frederiksberg C
Tlf: +45 42 40 90 20
info@projects-abroad.dk
/ProjectsAbroadDK
www.projects-abroad.dk
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