Frivillig koordinator til
flygtningeindsats i Vejle
Sammen med din makker skaber du kontakt mellem lokale frivillige og flygtninge eller andre med
minoritetsbaggrund

Vi søger en med-koordinator til vores netværksfamilieaktivitet i Vejle. Her skal du være med til at
matche frivillige familier eller enkeltpersoner med flygtninge og andre med minoritetsbaggrund.
Lige nu står vi overfor en akut flygtningekrise og derfor oplever vi at mange nye frivillige melder sig
til denne opgave. Vi har derfor brug for ekstra hjælp til koordineringen af match i Vejle.
Koordinatorrollen går bl.a. ud på at have samtaler med nye frivillige og flygtninge, der ønsker en
match samt selve matchmødet, hvor du bringer deltagerne i matchet sammen og aftaler rammerne
for den enkelte match. Derudover kan der være opfølgning, samarbejdsmøder og administrative
opgaver samt sparring med din lokale konsulent fra DRC Dansk Flygtningehjælp.
De frivilliges opgave er at møde flygtninge i øjenhøjde og hjælpe dem med at falde på plads i deres
nye tilværelse i Danmark. De giver en indgang til det danske samfund og det danske fællesskab og
bidrager til at bryde social og kulturel isolation.
Frivillige tager udgangspunkt i flygtninges behov og ønsker, og derfor laver frivillige og flygtninge
mange forskellige aktiviteter. Nogle hjælper med hverdagsting, såsom at handle ind, mens andre
prioriterer udflugter og oplevelser i lokalmiljøet.
Du planlægger selv dit frivillige arbejde i samarbejde med den anden koordinator, og du skal regne
med at bruge 2-4 timer om ugen. Du skal have nogen mulighed for møder i dagtimerne fx med
Vejle Kommune eller frivillige. Det er en fordel, hvis du bor i Vejle.
Som frivillig i DRC Dansk Flygtningehjælp får du løbende information om det frivillige arbejde og
gratis kurser om frivilligt integrationsarbejde. Ud over fagligt udbytte, er der på kurserne mulighed
for at møde frivillige fra hele landet og udveksle erfaringer.
Har du lyst til at engagere dig?
Det kræver ingen særlige forudsætninger at melde sig, så vi glæder os til at høre fra dig. Ring eller
skriv, hvis du er interesseret i at høre mere.
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