Håndbog for danske frivillige
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1/Marts 2020

Tak fordi du har valgt at arbejde som frivillig ombord på Africa Mercy. I denne håndbog finder du information
målrettet danske frivillige - håndbogen er et tillæg til ”Volunteer Guidebook”, som du finder på ”myMercy.”
Informationen erstatter ikke indholdet i ”Volunteer Guidebook”, så vi beder dig om at læse begge dele grundigt.
På Mercy Ships danske kontor i Rødovre vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig med forberedelserne til
opholdet på Africa Mercy. Al information i denne håndbog er tænkt som støtte og hjælp, så det bliver så enkelt
som muligt for dig.
Vi sætter oprigtigt stor pris på den tid, det engagement og den indsats du lægger i forberedelserne, inden du
skal afsted.

Dine kontaktpersoner er
Anna Pahus (hospitalspersonale, generelle positioner)
anna.pahus@mercyships.org
tlf. +45 2813 6975
Milan Falsing (maritimt og teknisk personale)
milo.falsing@mercyships.org
Tlf. +45 2830 3122
Gitte Kliver (tandklinik personale)
gitte.kliver@mercyships.org
Tlf. +45 2882 4382
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Forberedelsen inden afrejse
Hvis du skal afsted i mindre end 10 måneder, er der ikke planlagt et
egentligt forbedelseskursus inden afrejse - men frygt ikke, du bliver sat
grundigt ind i tingene, så snart du påmønstrer.
Hvis du skal afsted i mere end 10 måneder er der et obligatorisk
forberedelseskursus (”Onboarding”) på hovedkontoret i Lindale, Texas.
På kurset lærer du om kulturer ombord, kulturchok, påmønstring,
afmønstring, forsikringsrådgivning, gode råd om pakning til langtidsophold på Africa Mercy, mulige fritidsaktiviteter etc. udenfor skibet.

Støtte fra sponsorer
Som du er bekendt med fra ansøgningsprocessen til Mercy Ships
betaler alle udsendte medarbejdere selv deres omkostninger i
forbindelse med opholdet på Africa Mercy:
•
•
•
•

Rejseudgifter
Vaccinationer
Forsikring
Crew Fee (for kost, logi og sikkerhed)

4

Kan du søge støtte?
Nogle vælger at søge støtte hos egen fagforening, arbejdsgiver, fonde, foreninger, kirker mv. Hvis du modtager
støtte fra sådanne givere, vil det være en fordel, at støttebeløbene indbetales til Mercy Ships, som så refunderer
dine udgifter efter du har indsendt bilag for dine udgifter.
Mercy Ships kan kun dække udgifter svarende til summen af de donationer, der er indsendt øremærket til dit
ophold. Hvis der indbetales mere end du får brug for, er der følgende muligheder:
•
•

Midlerne tilbagebetales til donor, hvis denne har et specifikt ønske om kun at støtte netop dit ophold
Midlerne indgår i en fælles crewfond og kan komme enten dig eller andre til gode efter Mercy Ships skøn

Hvad kan du selv gøre?
Du (og andre privatpersoner) har mulighed for at indbetale støtte til din udsendelse til Mercy Ships konto. En
sådan gave er, som al andet velgørende arbejde, fradragsberettiget med op til 16.600 kr. for 2020. Du vælger
selv beløbet. For hver 100 kroner, vil du få cirka 26 kroner retur i Skat året efter. Mercy Ships kan i lighed med
ovennævnte donationer, så refundere dine udlæg i forbindelse med udsendelsen.

Hvordan indbetales øremærkede gaver?
Forud for din ”indsamling” bedes du skrive/ringe til msdk@mercyships.org /tlf. 7455 1699 og oplyse navn, din
funktion om bord, din udsendelsesperiode samt dit CPR-nummer.
Gavebeløb (mrk.dine initialer) indsættes på Mercy Ships Crewkonto i Jyske Bank reg. 5031 konto 1434539.
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Mercy Ships og tro
Mercy Ships er en kristen NGO, men der er ikke krav til de frivillige om at være troende.
Besætningen består af mere end 40 nationaliteter, og tro betyder rigtig meget for mange af de frivillige
ombord. Det er derfor en forudsætning, at du kan acceptere det kristne livssyn og de aktiviteter, der er
ombord på skibet. Både for din egen skyld, men ikke mindst for de troendes.
Når det er sagt, så er hjertet i Mercy Ships at behandle uden stillingtagen til etnicitet, køn og religion. Vi tror
på, at hvert enkelt menneske er værdifuldt, og alle er velkomne ombord på Africa Mercy - fordi alle syge
fortjener lægehjælp. Og dette er omdrejningspunktet for alle frivillige ombord.
Hver uge finder der tre forskellige slags møder sted:
Mandag morgen kl. 07.30 (obligatorisk): Ugebriefing, med vigtige informationer fra de forskellige afdelinger.
Torsdag aften kl. 20.00 (obligatorisk): Ugentligt community meeting. En blanding af kirke og samfund.
Søndag kl.10.00 (frivilligt): Kirkeceremoni.
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Mercy Ships Danmark facebookside og medier
Mercy Ships har en dansk facebook side, som du er velkommen til at følge. Du kan også lave din
egen fb-side, som folk slutter sig til for at følge dig og dine oplevelser ombord - se reglerne i
”Volunteer Guidebook”. Vi modtager og poster gerne indhold fra dit ophold ombord.
Sponsorer har stor glæde af at følge med undervejs ved hjælp af nyhedsbreve, billeder og video’er,
men bemærk venligst reglerne for billedvisning og videoer - du finder dem Mercy Ships ”Volunteer
Guidebook”.
Vi gør særligt opmærksom på, at der er meget strenge regler
for visse typer billeder - herunder, at det er forbudt at tage
billeder af børn uden forældrenes samtykke - samt patienter
uden kommunikationsteamets tilladelse.
Hvis du bliver kontaktet af medierne eller selv kontakter
medier angående interview eller avisartikel, vil vi gerne vide
det - nogle gange bliver Mercy Ships kontaktet ved samme
lejlighed og da er det rart at vide på forhånd. Vi kan hjælpe
dig og sikre at alle oplysninger er korrekte, inden de bliver
offentliggjort.
Ombord er Mercy Ships kommunikationsteam de eneste besætningsmedlemmer, som har tilladelse
til at tage billeder/optage video med vores patienter. Personlige fotografiapparater, smartphones og
videokameraer er ikke tilladt på HOPE Centret på land eller på Africa Mercy.
Hvis du ønsker at få taget et billede sammen med en patient du har en speciel tilknytning til, skal du
henvende dig til kommunikationsteamet. Udvis respekt for patienternes privatliv og værdighed.
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Forsikring
Mercy Ships crew fee indeholder en obligatorisk forsikring kaldet TTC - den omfatter basal lægelig
behandling og hjemtransport og man kan sige, at den er laveste fællesnævner forsikringsmæssigt for alle
nationaliteter, der arbejder ombord på Africa Mercy. De fleste danskere vil forvente medindflydelse i egen
behandling, løbende information om sygeforløbet og meget hurtig hjemsendelse. Dette er ikke indeholdt i
TTC forsikringen.
TTC kan ikke fravælges, men Mercy Ships Danmark anbefaler, at du er dækket af en rejseforsikring inkl.
arbejdsdækning i udlandet, inden du tager afsted. Mange privatforsikringer dækker ikke, hvis/når du
arbejder i udlandet. Spørg derfor dit forsikringsselskab og hvis du ikke har en forsikring, men skal tegne én,
bør dette være på plads, før du rejser - alternativet er alt for dyrt og kan være ruinerende.

Vaccinationer og receptmedicin
Alle besætningsmedlemmer skal være vaccineret inden ankomst til skibet. Detaljerede og opdaterede
informationer om vaccinationer finder du i ”Volunteer”Guidebook” på ”myMercy”.
Det kan til tider være omstændigt at få vaccinationer og undersøgelser hos egen læge. Det anbefales for
alle funktioner ombord at søge vaccinationsråd hos læger med den specifikke kompetence ex. Danske
Lægers Vaccinations Service.
For maritimt personale anbefales det i tillæg hertil, at du benytter dig af en søfartslæge, som er bekendt
med kravene til søfarende. Husk, at din ”blå bog” skal være godkendt og gyldig i hele perioden, du er
ombord.
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Receptmedicin
Hvis du tager medicin for en kronisk sygdom anbefaler vi, at du medbringer, hvad du skal bruge i den
periode, du skal arbejde på Africa Mercy. Hvis du er langtids-frivillig, bør du - udover at medbringe medicin
til den periode du er udsendt - kontakte vores apoteker ombord på pharmacist.afm@mercyships.org, som
muligvis kan hjælpe dig yderligere.
Desuden anbefaler vi, at du pakker mindst 2 ugers forbrug i din håndbagage, så du er dækket, hvis din
indcheckede bagage er forsinket eller kommer på afveje. For at undgå problemer hos lokale toldere bør du
få lavet en medicinattest hos egen læge - attesten stemples og legaliseres efterfølgende hos Udenrigsministeriet .

Malaria medicin
Malaria er en almindelig årsag til sygdom og en mulig dødsårsag hos rejsende til Afrika - derfor bør du
tage forebyggende medicin. Du skal tage tabletterne som foreskrevet og medbringe nok til hele dit ophold
- eller til mindst 3 måneder, hvis du er langtids-frivillig. Det er dit ansvar og din beslutning, men vi
anbefaler på det kraftigste, at du tager malariatabletter.
Kontakt din læge i god tid inden afrejsen (specielt ang. malaria tabletter) og læs mere om vaccinationer og
receptmedicin i ”Volunteer Guidebook.”
Malariatabletter er receptpligtige. Ved behov kan man købe ombord, men det skal arrangeres med skibet
inden afrejse.
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Flyreservation
I forbindelse med bestilling af flyrejsen får du tilsendt en liste med rejseruter og flyselskaber inkl. RAPTIM.
RAPTIM-billetter er en særlig billet, som giver mulighed for fleksibel hjemrejsedato og ekstra bagage. Key Travel er
ene-agent for RAPTIM-billetter i Danmark.
Hvis du finder et rejsebureau, hvis hjælpsomhed/imødekommenhed kan være til glæde for andre frivillige, vil vi på
Mercy Ships kontor gerne vide det. Du kan også informere om det på myMercy/Facebook.
Hvis du vælger selv at reservere dine flybilletter, beder vi dig være opmærksom på de rejsebegrænsninger inkl.
tidspunkter for opsamling i lufthavnen, som er beskrevet i detaljer i ”Volunteer Guidebook” på myMercy.
Når du ankommer, bliver du hentet i lufthavnen af en Mercy
Ships Land Cruiser med et besætningsmedlem bag rattet.
Når du rejser, vil du ligeledes blive kørt til lufthavnen
Sikkerheden for de folk, der henter dig i lufthavnen er vigtig,
så reserver kun indenfor de angivne tidsrum. Hvis der opstår
problemer i forbindelse med dine reservationer, skal du
kontakte et af numrene på den fremsendte rejsepakke, du får
fra din kontaktperson ”Placement Facilitator” hos Mercy
Ships, Texas. Bestil ikke rejsen, før du har fået godkendt
rejseplanen i Texas.
Ankomst/afrejse er en del af skibets planlægning og derfor
understreger vi vigtigheden af, at formularen "Pre-Arrival"
udfyldes straks efter du har reserveret din rejse.
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Pengeoverførsel
I løbet ansøgningsprocessen bliver du kontaktet af FinACE fra hovedkontoret i Texas, som spørger til, hvordan du
vil betale for dit ophold. De stiller 5 spørgsmål og vil samtidig sende nogle forslag til budgetter. Disse er ganske
enkelt for at give dig nogle eksempler på, hvordan du kan lave dit budget og gennemtænke, hvor mange penge du
får brug for. Du behøver ikke sende budgetter retur til FinACE - de er kun forslag til eget brug - de 5 spørgsmål skal
blot besvares.
Tip: Vi anbefaler at du lukker din øremærkede opsparing 1 måned inden du rejser - på den måde sikrer du, at alle
donationer er kommet frem til tiden.

Attester
Mercy Ships spørger efter en straffeattest og en ren børneattest.
På det danske kontor udfører vi ikke sikkerhedstjek - det har vi hverken kompetencer eller ressourser til. Læs mere
om børnesikkerhedspolitikken i ”Volunteer Guidebook.”

Debriefing/opfølgning
På myMercy finder du en ”Debriefing Folder”, som beskriver de forskellige debriefing muligheder. Den er en stor
hjælp i overgangsperioden efter dit ophold på Africa Mercy.
Opholdet ombord efterlader mange indtryk, så når du er hjemme igen, skal du være opmærksom på, hvordan du
har det og afsætte tid til at bearbejde det du har oplevet.
Anna Pahus, som ved hvordan det er at vende hjem efter en livsforandrende oplevelse, vil også kontakte dig efter
hjemkomsten.
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Tips og ting vi tror, du gerne vil vide
Livet ombord på et skib er anderledes end livet på land. Kaptajnens ord er lov og der er både regler for, hvor længe du
må bade, hvor du må spise - ja selv for, hvordan du må gå klædt. Her har vi samlet nogle tips, som gør omstillingen
fra land til skib lettere for dig. Reglerne er tillige uddybet i ”Volunteer Guide.”
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Ombord på Skibet er der en del regler at følge
Vi beder dig om ikke at medbringe gaver til patienterne, da det kan give anledning til efterfølgende tiggeri.
Hvis du har spørgsmål til dette, kan du henvende dig til Milan, Gitte eller Anna.
For at spare på vandet og sikre, at der er nok til alle, er brusebade begrænset til 2 minutter. Øv dig gerne
hjemmefra - det er en udfordring, specielt hvis du har været på weekend eller på stranden. På Africa Mercy
findes en Starbucks Coffee Shop. Her kan du købe dejlig kaffe og sommetider fristende vafler og pandekager
om morgenen. Her kan du også arbejde frivilligt - et godt sted at lære folk at kende.
Det er almindelig accepteret, at en person med høretelefoner ikke
vil forstyrres, så hvis du har brug for en pause, vil det blive
respekteret, uanset hvor du befinder dig.
I weekender og på helligdage (tredages-weekender, som f.eks jul
og påske) serveres der ikke frokost og du skal selv lave fx
sandwiches med de madvarer du får udleveret om morgenen
(plastbokse/Tupperware!) - eller aftale at spise ude sammen med
venner. Der serveres varm mad om aftenen.
Du kommer til at spise frokost og middag sammen med ca. 300
mennesker. Det kan være en lettere skræmmende udfordring. Sæt
dig gerne ved siden af én, du ikke kender. At skubbe lidt til dine
personlige grænser kan føre til nye, varige venskaber.
Det accepters, at frivillige der arbejder på skiftende vagter og
forældre med børn, må springe køen over til frokost. Dette tillades
for at give disse kolleger bedst udnyttelse af deres spisepause og
at imødegå sultne og utidige børn. Det er mange mennesker, der
afspises på relativt kort tid.
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Særligt for maritimt personale
Fartstid og registrering
Under dit ophold vil du optjene sejltid som normalt. Du skal blot selv sørge for at registrere det på Søfartsstyrelsens
hjemmeside, når du kommer hjem. Husk også, at kaptajnen jævnligt skifter - så sørg for at få underskrevet din
”Discharge Book” hurtigst muligt efter du kommer ombord!

Certifikater og dokumenter
Ganske som i det civile er det dit ansvar, at dine certifikater er opdaterede. Du vil blive kontaktet af Texas, som vil
sikre sig, at dine certifikater er tidssvarende.
Vær opmærksom på, at du forventes at have følgende ”ekstra” kursus, såfremt du påmønstrer som styrmand:
• Crowd Control
• Crisis Management
Det anbefales at du tager 5 Krisestyring + 7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser, inden du
påmønstrer.
Under ophold ombord opbevarer du selv dine certifikater. Der er en administrator for både dæk og maskine, som
kigger dine papirer igennem - men du får dem retur efter gennemsyn.
Du vil også skulle ansøge om Maltesisk Endorsement, mens du er ombord. Det vil typisk blive gjort snarest efter din
introduktion til enten skipper eller Chief Engineer.
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Indkvartering og opførsel
Påmønstrer du som menig (herunder cadet), så kan du forvente at blive indkvarteret i 4-6 mands kabine.
Som officer bor du i enkeltmands kabine. Det er et privilegie som er få forundt, og noget du skal værne om.
Som officer bliver der set op til dig, og det forventes, at du er den, som kan svare på spørgsmål om skib, havn
og sikkerhed.

Dæks- og maskinbesætning
På dækket og i maskinen er der sammenlagt ca. 70 mennesker (inkl. dagarbejdere). Det er meget anderledes
end på civile skibe og opgaverne du bliver stillet overfor, bærer også præg af en anderledes arbejdsgang, end
du er vant til. Omgangstonen kan også være anderledes.
Vær åben over for forandring og lær af dine kollegaer! De har alle sammen noget at byde ind med.
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