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https://docs.cisv.org/sp/resources/2023_Programmes_FAQS.pdf  

At invitere en international stab til jeres lejr 
Ønsker din lokalforening at invitere en international stab til at medstabe jeres lejr, skal I kon-

takte den nationale repræsentant på national.representative@dk.cisv.org. For at godkende 

vedkommende til at være stab i CISV Danmark, vil hans/hendes hjemland blive kontaktet for 

at verificere, om vedkommende har 

• en ren straffeattest 

• ingen alvorlig risk management-relateret historik i sit hjemland 

• betalt medlemskab i sit hjemland 

• valid eller igangværende stabstræning. 

Se også IO’s procedure og information om internationale stabe 

https://docs.cisv.org/sp/resources/2023_Programmes_FAQS.pdf
mailto:national.representative@dk.cisv.org
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• i programme guides på cisv.org/resources/programmes-resources  

• på cisv.org/resources/volunteer/international-programme-staff-opportunities  

• I dokumentet https://docs.cisv.org/sp/resources/2023_Programmes_FAQS.pdf  

Hvem kan inviteres 
Pga. dansk lovgivning1 kan vi i CISV Danmark udelukkende invitere statsborgere fra visumfri 

lande som internationale stabe i Danmark. Se listen over lande, vi kan acceptere stabe fra i 

APPENDIKS – VISUMFRIE LANDE, DER ER CISV-LANDE. 

Træning 
I har som lokalforening ansvaret for, at jeres stab har en valid stabstræning. Derfor skal I sikre 

jer, at jeres internationale stab enten er blevet trænet i sit hjemland eller kan få træning i CISV 

Danmark inden lejrens afholdelse. Er det sidste tilfældet, skal I som udgangspunkt betale for 

træningen, medmindre andet er aftalt med vedkommendes hjemland. 

Betaling af transport 
Camp’en kan få dækket op til 8000 kr. i reelle udgifter til internationale stabe. Dette er typisk 

rejseomkostninger eller deltagelse i stabstræning. Bilag samles og sendes med udfyldt udgifts-

bilag til bogholder@dk.cisv.org, som afregner direkte med stabsmedlemmet eller den beta-

lende lokalforening. Disse udgifter indgår derved i CISV Danmarks regnskab. 

Alle øvrige omkostninger under stabsforløbet – kost, logi og anden transport – gælder som ved 

jeres nationale stabsmedlemmer. 

Søger din lokalforening en international stab? 
I kan kontakte International Office på international@cisv.org og få sat en åben invitation på 

CISV International’s hjemmeside: cisv.org/volunteer/international-opportunities/internatio-

nal-programme-staff-opportunities. 

 
1 I gældende Vejledning om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (visumvejledning) afsnit 5.6.4.4 er 

angivet, at ”… Det må således ikke være hovedformålet med visumopholdet at udføre ulønnet frivilligt arbejde, 

og ansøgning om visum til Danmark alene eller i hovedsagen med henblik på at udføre ulønnet frivilligt arbejde 
vil føre til afslag på visumansøgningen.” 

https://cisv.org/resources/programmes-resources/
https://cisv.org/resources/volunteer/international-programme-staff-opportunities/
https://docs.cisv.org/sp/resources/2023_Programmes_FAQS.pdf
mailto:bogholder@dk.cisv.org
mailto:international@cisv.org
http://www.cisv.org/volunteer/international-opportunities/international-programme-staff-opportunities/
http://www.cisv.org/volunteer/international-opportunities/international-programme-staff-opportunities/
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9565
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At blive international stab 
Ønsker du at være international stab, vil programmets værtsland kontakte CISV Danmark og 

bede om at få bekræftet, at du har en ren straffeattest og ingen risk management-relateret hi-

storik i CISV Danmark. 

Vær opmærksom på, at det ikke er en fri rejsebillet at være international stab. Deltager du i et 

CISV-program, repræsenterer du CISV Danmark og deltager så vidt muligt i stabsarbejdet på 

lige fod med din resterende stabsgruppe. 

Ønsker du at være international stab? 
Du kan se ledige stabsstillinger her: cisv.org/volunteer/international-opportunities/internatio-

nal-programme-staff-opportunities. 

  

http://www.cisv.org/volunteer/international-opportunities/international-programme-staff-opportunities/
http://www.cisv.org/volunteer/international-opportunities/international-programme-staff-opportunities/
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APPENDIKS – VISUMFRIE LANDE, DER ER CISV-LANDE 
(Se altid for en sikkerheds skyld den opdaterede liste på nyidanmark.dk) 

Argentina 

Australien 

Belgien 

Brasilien 

Bulgarien 

Canada 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

El Salvador 

Estland 

Finland 

Frankrig 

Færøerne 

Georgien2 

Grækenland 

Grønland 

Guatemala 

Holland 

Honduras 

Island 

Israel 

Italien 

Japan 

Kroatien 

Letland 

Litauen 

Luxembourg 

Mexico 

New Zealand 

Norge 

Peru 

Polen 

Portugal 

Rumænien 

Schweiz 

Singapore 

Slovenien 

Spanien 

Storbritannien 

Sverige 

Sydkorea 

Tjekkiet 

Tyskland 

Ungarn 

Uruguay 

USA 

Østrig 

 

CISV-LANDE, VI IKKE KAN MODTAGE INTERNATIONALE STABE FRA 
Algeriet 

Ecuador 

Egypten 

Elfenbenskysten 

Filippinerne 

Hong Kong 

Indien 

Indonesien 

Jordan 

Kina 

Korea 

Libanon 

Mongoliet 

Rusland 

Thailand 

Tyrkiet 

Vietnam

 

 

 
2 Kun statsborgere med biometriske pas er visumfrie. Alle pas udstedt fra den 28. juli 2014 er biometriske pas. 

https://www.nyidanmark.dk/da/Words%20and%20Concepts%20Front%20Page/US/Visum/Must_have_a_visa_countries_and_countries_with_visa_exemption
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