Hvem er vi:
Venskabsfamilier i Gladsaxe er en gruppe under Frivillignet – en del af Dansk
Flygtningehjælp, som frivilligt arbejder med at hjælpe integrationen på vej i Gladsaxe
Kommune.
Vores kerneopgave er at skabe et godt grundlag for, at flygtninge/indvandrere og
frivillige danske familier eller personer kan mødes, danne et længerevarende
bekendtskab og berige hinandens liv.
Vi ‘matcher’ flygtninge og indvandrere i Gladsaxe Kommune med frivillige danske
familier eller personer, som har lyst til at åbne deres liv og hverdag og vise
flygtningen eller indvandreren til rette i det danske samfund. De hjælper for eksempel
med praktiske ting, øver sprog eller har socialt samvær med hinanden. Omvendt
beriger flygtningen/indvandreren med en anden kulturel baggrund (mad og sprog) og
måske et helt andet syn på tilværelsen. Ofte ser vi, at vores match ender ud i regulære
venskaber, som varer ved.
I starten af 2017 står vi med flere flygtninge end vi har ressourcer til at matche, og
derfor søger vi nu medkoordinatorer, som har tiden, lysten og kompetencerne til at
indgå i vores lille gruppe.
Dine opgaver:
•

Du skal sammen med os tage kontakt til visiterede flygtninge gennem
kommunen og udvælge frivillige danske familier eller personer fra vores
database, som kan være gode matchfamilier for hinanden. Derefter skal du
formidle kontakten til begge parter og stå for første introduktionsmøde, samt
løbende opfølgning på matchet.

•

Du skal deltage i planlægningen og udtænkningen af forskellige arrangementer,
fx cafe-aftener, kulturfestivaler, sommerudflugter mv.

•

Hjælpe med promovering af gruppen, reklametænkning samt rekruttering af
frivillige matchfamilier og personer.

Vi forventer:
•

Et stort engagement fra din side og en lyst til at prioritere det frivillige arbejde.

•

En vilje til at bruge ca. 1 gang om måneden på et gruppemøde.

•

Nogle timers arbejde i varierende grad om måneden, ofte selvstændigt, eller
over telefon med os andre.

•

Du skal være villig til at komme til Gladsaxe Kommune, når du skal mødes
med dine match. Derudover kan meget af arbejdet foregå hjemmefra. Du
behøver ikke bo i Gladsaxe Kommune, for at være frivillig.

•

Vi håber desuden, at du bliver i gruppen i mere end 6 måneder.

Det får du:
•

Et stærkt CV.

•

En mulighed for at opleve spændende kulturmøder på nært hold.

•

En følelse af at du reelt gør en forskel i andre menneskers liv.

•

En mulighed for at blive en del af et større netværk – Frivillignet, hvorigennem
du kan komme på forskellige spændende kurser og få støtte og rådgivning i dit
arbejde som frivillig.

•

Et godt sammenhold med vores hyggelige gruppe.

OBS: For at søge stillingen bedes du sende både motiveret ansøgning og CV.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Teamet bag Venskabsfamilier i Gladsaxe

