
Inviter verden indenfor
Bliv vært for en Humanity in Action Fellow i juni 2020

Er du gæstfri og vil du give en ung studerende en
oplevelse for livet. Humanity in Action leder efter
samfundsengagerede og nysgerrige mennesker,
der ønsker at give unge et springbræt til den vide
verden.

Som vært for en Humanity in Action Fellow får du et
globalt perspektiv på hverdagen, adgang til et
internationalt netværk af ambitiøse unge, og en ven
for livet. Det er den oplagte mulighed for dig, der går
med et ønske om at sætte et aftryk på dit samfund.

Vores Fellows er nogle af de dygtigste universitetsstuderende fra deres
lande, med brændende samfundsengagement, globalt udsyn, og en vilje
og evne til at gøre ord til handling. De kommer til København for at
deltage i Humanity in Actions Sommerakademi, der på verdensplan
har uddannet over 2000 studerende i menneskerettigheder og
minoriteters vilkår.

Humanity in Action er en international organisation, der har
til formål at fremme forståelsen for, og viden om, minoriteter og
menneskerettigheder. Gennem målrettede uddannelses-
programmer skaber vi et internationalt netværk af aktive unge,
der tager et medborgeransvar for et inkluderende samfund.

Bliv vært Sommerakademiet afholdes i år fra 3. juni - 1. juli 2020 og foregår i København. Vores Fellows
kommer fra USA, Bosnien, Tyskland, Frankrig, Grønland og Færøerne, læser på universitetet, og er mellem 
20 - 30 år gamle.

Som vært skal man kunne tilbyde Fellows deres eget værelse. Måltider og transport under programmet
betales af Humanity in Action. I ugedagene er Fellows som regel optaget ml kl. 9-18. Ud over dette er
rollen som Humanity in Action vært fleksibel og kan være så meget eller så lidt som der er tid og overskud
til.

Vil du vide mere?
Kontakt Humanity in Action Danmark på e-mail denmark@humanityinaction.org - læs mere på
www.humanityinaction.org/denmark -

"Vi er en familie på fem med to drenge på
henholdsvis 11og 13 og en pige på 16. De sidste  par
år har vi haft unge studerende fra Humanity in
Action boende med stor succes. Det sætter et
almindeligt familieliv i perspektiv at høre, hvordan
andre unge er vokset op, og det tilfører altid noget
godt, når der er et andet sprog involveret. Som
værtsfamilie er det også inspirerende at lære unge
engagerede mennesker at kende og følge med i
Humanity in Actions programmer. Det bidrager med
en ekstra dimension i årets lyseste måned for alle,
børn såvel som voksne".
– Caroline Melchior, tidligere værtsfamilie

eller se vores lille værtsfamilievideo her: vimeo.com/371400353

https://www.humanityinaction.org/fellowship-copenhagen/hosts/
https://vimeo.com/371400353

