Sådan kommer vi godt i gang med samarbejdet!

Vi har lavet en lille oversigt over nogle af de mest almindelige spørgsmål og forhold, du skal være
opmærksom på, når vi starter et samarbejde op.
Har du spørgsmål til indholdet og det videre forløb, er du velkommen til at kontakte
Stine Nepper-Christensen
stine@cphvolunteers.dk eller 33 66 66 48
God læselyst!

Opgavebeskrivelser
I bedes levere klare og præcise opgavebeskrivelser til os, som vi derefter kan tage stilling til i
forhold til et samarbejde:
•
•
•

•

•
•
•
•

Hvor holder I jeres event og hvornår?
Hvor mange locations er der tale om?
Hvilke opgaver – prøv at præciser opgavebeskrivelsen mest muligt (et forslag til jer kan
være at gå ind på www.cphvolunteers.dk og lade jer inspirere af de aktuelle
opgavebeskrivelser).
Vagttider – Hvilke dage og i hvilke tidsrum? (Overvej eventuelt følgende: desto længere
vagter og desto flere vagter, man skal tage, desto færre melder sig – find en god balance i
forhold til lige præcis jeres behov. Hellere dele lange vagter op, end at folk skal stå længe
eller vente længe).
Hvor mange frivillige har I behov for i alt?
Hvad får de frivillige for arbejdet? (mad, drikke, t-shirts, afterparties, sociale oplevelser eller
andet?).
Er der krav om deltagelse på infomøder mellem jer og de frivillige (vi kan eventuelt hjælpe
med at lægge lokaler til).
Sprogkriterier? (vi har mange internationale medlemmer, hvis fælles sprog er engelsk.
Hvad betyder det for jeres event?).

Eventkataloget – inden opgaverne slås op:
Ved et eventuelt samarbejde slår vi de opgaver, som vi er blevet enige om, op i vores månedlige
eventkatalog – vi retter opgavebeskrivelserne til, så de følger vores tone i eventkatalogerne, og I
ser dem selvfølgelig, inden vi sender dem ud.
Udover opgavebeskrivelserne skal vi også bruge en kort beskrivelse af jer og jeres event, og I skal
være indstillede på at skulle levere tekster på både dansk og engelsk.
Vi aftaler indbyrdes, hvilket/hvilke eventkatalog, som vi slår jeres opgaver op i.
Gensidig promovering
Ved et eventuelt samarbejde ønsker vi gensidig promovering – det vil sige, at I lægger vores logo
på jeres hjemmeside og i programmer, og vi lægger jeres logo på vores hjemmeside som
samarbejdspartner og linker desuden direkte fra vores forside til jeres event.

Overlevering og kontrakt
Sammen aftaler vi datoer for status/deadlines på antallet af tilmeldte frivillige og overleveringsdato
– det vil sige den dag, vi sender jer listen med alle tilmeldte og en kontrakt.
•
•
•

•

Listen indeholder som minimum navne og e-mailadresser, eventuelt også telefonnumre, tshirt-størrelse og anden info, I kan have behov for at få.
Vi sender en kontrakt på udlån af de frivillige, hvor I blandt andet skriver under på, at de
frivillige er dækket af jeres forsikring, og de aftaler vi har lavet for udlånet.
Med mindre vi er inde over vagtplanlægningen med mere, overtager I herfra al
kommunikation med de frivillige (hurtig bekræftelse på deres deltagelse på eventen,
løbende orientering og endelige infobreve med al nødvendig information om deres opgaver
– se nedenstående huskeseddel – og til slut en takkemail efter endt afvikling). Vi vil meget
gerne cc på al kommunikation med de frivillige – ikke for at se jer over skulderen, men for
at kunne svare på eventuelle spørgsmål fra vores medlemmer.
På Cph Volunteers forventes det, at vi kan komme med til afviklingen af eventen, enten i
form af akkreditering eller billetter, sådan at vi er repræsenteret og kan hilse på og snakke
med vores medlemmer.

Gensidig evaluering
Vi afslutter altid et samarbejde med gensidig evaluering, og vi aftaler i fællesskab en dato efter
afviklingen.
Huskeseddel vedr. information af frivillige fra arrangørens side op til afviklingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baggrund: Hvilken event og hvad foregår der?
Hvor foregår den? Adresse og meget gerne kort (vi har mange ikke-stedkendte
internationale medlemmer).
Hvordan kommer man til stedet? Busnumre, metro, parkeringsforhold mm.
Hvornår skal de frivillige møde ind? – Vagtskemaer.
Hvor skal den frivillige møde op (hvor på location)?
Til hvem skal de henvende sig ved ankomst? (navn og evt. telefonnummer).
Til hvem skal eventuelt afbud ved sygdom meldes? (navn, telefonnummer og e-mail).
Hvilken forplejning får den frivillige og eventuelt hvor og hvornår – ved lange vagter bør der
være mad (husk på, at mange ikke spiser svinekød eller kød i det hele taget).
Er der ventetid? I så fald, hvor kan de frivillige gå hen, og hvad kan de lave?
Eventuelle goodies (t-shirts, billetter med mere) – hvad får de og hvornår?
Eventuelle infomøder og afterparties.

Husk at vi har mange internationale medlemmer, så al information skal være på både dansk og
engelsk.

Tommelfingerregler for at arbejde med frivillige:
•
•
•

•

•
•
•
•

Sæt aldrig en frivillig til at lave et stykke arbejde, du ikke selv vil udføre.
Lav en så præcis opgavebeskrivelse som muligt, og hold jer til den – det vil sige, sæt ikke
en frivillig til at udføre en opgave, som vedkommende ikke har meldt sig til.
Klæd den frivillige fuldstændigt på med hensyn til opgaven. Man opnår kun frustration, hvis
de ikke kan finde stedet, tingene ikke er, hvor de skal være, hvis de får spørgsmål fra de
ansvarlige på stedet eller fra gæsterne, de ikke kan svare på og så videre. De frivillige
melder sig til en opgave, og de gør det primært for glæden ved at møde andre, opleve
noget sjovt og lave et godt stykke arbejde – ikke for at stå frustreret over ikke at være godt
nok informeret om eventen.
Sørg for, at de frivillige har noget at lave under eventen – følelsen af at være overflødig er
meget lidt motiverende og falder tilbage på Cph Volunteers. Hvis der er ventetid, så sørg
for et rum at slappe af i, lidt læsestof med mere.
Anerkendelse er godt for alle. Tag godt imod de frivillige, spørg til dem, ros er godt, ris skal
være konstruktiv, og få sagt godt farvel og tak til dem.
Man arbejder ikke godt på tom mave. Der skal være drikke på alle vagter og mad på de
lange (husk, at nogle ikke spiser svinekød eller er vegetarer).
Sæt så vidt muligt de frivillige sammen minimum to og to, da en del af oplevelsen for dem
er det sociale aspekt.
Slut festivalen af med at sende de frivillige en tak og lidt status på, hvordan det gik. Lav
eventuelt en evaluering.

