Brobygger til Uganda: rejsebetingelser &
praktiske oplysninger
Visum og indrejse:
Der kræves visa for indrejse i Uganda, såvel som dokumentation for vaccination mod gul
feber.
Passet skal være gyldigt 6 måneder udover opholdet.

Vaccinationer:
Statens Serum Institut anbefaler vaccinationer og forebyggende medicin mod følgende
sygdomme:
•

Difteri-stivkrampe (tetanus)

•

Gul feber (obligatorisk)

•

Hepatitis A (smitsom leverbetændelse)

•

Meningokok-meningitis

•

Malaria (forebyggende piller)

- Rådfør dig under alle omstændigheder med din læge.

Rejsebetingelser:
Inden afrejse skal du deltage i et obligatorisk forberedelseskursus den 07. september på
Caritas sekretariat i København, som vil ruste dig til opholdet og dit oplysningsarbejde
efter hjemkomsten.
Rejsen er ikke en turistrejse, men en introduktion til Caritas’ arbejde i Uganda med fokus
på Verdensmålene, hvor vi på turen vil besøge vores partnere.
Du kommer som gæst i et fremmed land og vi forventer, at du respekterer den lokale
kultur inden for påklædning, alkoholskik og social opførsel og følger vores partners
retningslinjer.
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Standarden på hotellerne og transportmidlerne vil være en anden end i Danmark og vi
forventer, at du er åben overfor forskellighederne og er ved godt helbred. Ligeledes at du
møder frisk og veludhvilet op hver dag.
Al kommunikation med partnerne, og dem du skal besøge, foregår på engelsk. Det er
derfor vigtigt, at du behersker sproget.
Betaling:
Der er en egenfinansiering på 4.000 kr. til opholdet som skal betales senest den 15/072019. Beløbet dækker flybillet, transport, logi og forberedelsesseminaret.
Brobyggerne skal selv betale visum på 100$, og dække udgifterne til vaccinationer,
rejseforsikring, kost samt lommepenge.
Afbudsregler:
Caritas har mange udgifter forbundet med opholdet og det kræver store ressourcer for
vores partnere at skulle agere værter. Skulle du blive forhindret i at deltage i dit tilmeldte
ophold, bedes du meddele det på skrift hurtigst muligt. Beløbet kan kun refunderes, hvis
Caritas kan få pengene retur fra flybilletten.
Aflysning:
Opholdet aflyses af Caritas, hvis der ikke er nok tilmeldinger. Ved aflysning er Caritas
forpligtet til omgående at underrette deltagerne.
Sikkerhed:
Din sikkerhed under opholdet har førsteprioritet. Derfor lægger vi vægt på, at du er godt
klædt på til de oplevelser, der venter dig, og vi vil sikre, at du får et godt indblik i landets
kultur, religion m.m. inden afrejse og får den optimale sikkerhed under dit ophold. Under
hele opholdet vil gruppen af deltagere være ledsaget af en medarbejder fra sekretariatet i
Danmark og i tæt kontakt med vores lokale partnere.
Skulle uheldet være ude, er det vigtigt, at du har tegnet en rejseforsikring med den højeste
forsikringsgrad.
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Opholdet består af to dele:
Forberedelsesseminar inden afgang:
Inden du rejser til Uganda, deltager du i et forberedelsesseminar i København. Her bliver
du introduceret til landets kultur, traditioner og natur, får informationer om programmet
og alt det praktiske, får træning i at kommunikere skriftligt og møder de andre
brobyggere, som du skal rejse med.
Opholdet i Uganda:
Gruppen af deltagere fra Danmark vil under hele opholdet blive ledet af to ansatte fra
Caritas’ sekretariat, som vil sørge for alt det praktiske. Desuden bliver du mødt af vores
lokale partnere, som vil fortælle om Caritas’ arbejde i Uganda. Mens du er afsted, forventer
vi, at du tager billeder og skriver om dine oplevelser til Caritas’ medier.
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