
Frivillig 
 
 

•Støtte og organisering af landsdækkende frivillige aktiviteter 
for flygtninge og indvandrere siden 1999 
 

•30.000 brugere, 8.500 aktive frivillige, 250 grupper og 
netværk  
 

•Grupper har indgået en samarbejdsaftale med Dansk 
Flygtningehjælp om indsatsen for flygtninge 



Aktiviteter 
>Netværksfamilier 
>Sprog- og lektiecafeer  
>Hjælp til beskæftigelse 
>Mentorforløb 
>Støtte til 
traumatiserede 
>Rådgivninger 
>Sociale aktiviteter 
>Lokale aktiviteter 
 
 
 

 

Nye aktiviteter 
> Modtagerkorps 
> Hverdagstolke 
> Jobklubber 
 
 

 



Projekter 
> Leg & Læring 
> Naturprojekt 
> Fritidspuljen 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

 Frivilligafdelingen registrerer frivillige og indhenter 
børneattest 
 

 Alle frivillige underskriver en frivilligaftale, der 
rammesætter den frivillige indsats og de etiske 
retningslinjer 
 

 Frivillige får støtte fra konsulenter, adgang til viden og 
kurser i organisationen, samt forsikring og 
medfinansiering af aktiviteter 

Fra gode viljer til holdbare løsninger 



 
 
 

De frivillige er samarbejdspartnere, som alle 
andre, 
Søg dialogen og skab løsningerne sammen 

    



Hvor kan du bruge DFH – Frivillig? 
 Kontakt regionskonsulent vedr. mulighed for samarbejde eller afklaring af 

aktiviteter 
https://flygtning.dk/frivillig/kontakt   
 

 Kontakt frivilliggrupper direkte  
https://intra.frivillignet.dk/log-ind-paa-intra/?no_cache=1  
 

 Henvis til Frivilligrådgivningerne 
 https://flygtning.dk/frivillig/hvad-vi-laver/frivilligraadgivning  

 
 Find os på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: 

https://flygtning.dk/frivillig/frivillig  
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Støtte til traumatiserede – et særligt 
samarbejde 
> Gennem en del år samarbejde med DIGNITY og OASIS om 

rekruttering af frivillige netværkspersoner til traumatiserede 
flygtninge 

> Finansieret af PUF midler 
> Formål: At supplere rehabiliteringsindsatsen med netværk, der kan 

styrke borgeres dagligliv og sociale netværk 
> Socialrådgiveren visiterer borgeren/patienten 
> Borgeren/patienten skal ville – det er frivilligt! 
> Hvad: Alt andet end sygdom og behandling! 
> Hvordan: Det er lettere at være vært end gæst 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Flygtninge med traumer har ofte svært ved at rumme nye relationer, og det øger risikoen for social isolation. Deres udfordringer kommer til syne i hverdagen, hvor helt simple ting, som at turde komme ud af døren eller befinde sig i offentlige rum fyldt med mennesker, er en udfordring. En frivillig kan hjælpe flygtningen ved at mødes i øjenhøjde og skabe trygge rammer. Nogle har måske brug for at mødes derhjemme for at skabe fortrolighed i relationen inden man bevæger sig uden for hjemmets vægge, mens andre har brug for støtte til at komme ud og opleve lokalområdet, som ellers vil være for skræmmende at gøre på egen hånd.Frivillige netværkspersoner til traumatiserede flygtninge bliver hovedsageligt tilknyttet, når flygtningen har været igennem et professionelt behandlingsforløb, men det kan også forekomme tidligere. Det er op til sagsbehandleren eller den professionelle behandler at vurdere hvornår flygtningen er parat til at rumme en ny relation.Netværksfamilier kan hjælpe med: sprogtræning, information, introduktion til lokalområdet, dagligdags samvær, hjælp til ”rudekuverter”. Det er lettere at være vært end gæst, derfor sker det første møde oftest på behandlingsstedet, hvor d to parter bliver introduceret for hinanden. Mødes 2 gange om måneden de første 3 måneder. Vi følger dem det første år og sommetider længere.



Støtte til traumatiserede - et særligt 
samarbejde 
> Hvem ikke:  

> Borgere, der lider af kontroltab (kan ikke styre temperamentet) 
 

> Der ikke kan tale et minimum dansk 
 

> Der psykotiske 
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Som regel giver det sig selv… De der kan vil. Og der ikke kan vil ikke…



Mulighed for udvidelse? 
 

> Vil der være interesse for at udvide samarbejdet? 
 

> DFH vil gerne være med! 
 

> Hvordan: Fondsfinansiering…. 
 

> Hvor? 
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Tak! 
 

Kontakt: Lone Tinor-Centi 
Dansk Flygtningehjælp 

Mail: lone.tinor-centi@drc.dk 
Mobil 4018 0632 
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