Vision, mission og handleplan
for
Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Fredericia

Vision
Vi vil sammen og på tværs af vore interne grupper i Frivilliggruppen være de bedste til at hjælpe alle de
flygtninge og indvandrere, der ønsker at integrere sig i det danske samfund.

Mission
Der er og kommer stadig flere flygtninge til vort lokalområde. Vi vil sammen med vore motiverede frivillige
skabe et godt grundlag for flygtninge og indvandrere bosiddende i Fredericia til at integrere sig i vort
lokalsamfund. Vi vil udbygge og forbedre vore nuværende aktiviteter og samarbejde med de officielle
myndigheder, men også have fokus på at lave nye tiltag til gavn og glæde for vor målgruppe. Det vil vi gøre
gennem følgende initiativer/aktiviteter








netværksfamilier/-personer
samtalepartnere på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia
lektiehjælp i vor lektiecafe i Vendersgade, på VUC, sprogskolen og på Social- og Sundhedsskolen i
Fredericia
cykelkurser i lokalområderne
Café arrangementer i opstarten sammen med A2B
sociale arrangementer med deltagelse af både frivillige og brugere
samarbejde med Integrationsnet

Handleplan - 2017

Område
Netværksfamilier/personer

Hvorfor
Bedre integration med
tilknytning af
netværksfamilie/-person

Skaffe frivillige til flygtninge

Bedre kontakt mellem vore
frivillige
Samtalepartnere på
Social- og
Sundhedsskolen

Sprogtræning og
samtale på
Sprogskolen

Lektiehjælp
Lektiehjælp på VUC

I samarbejde med SosuSkolen, Fredericia hjælpe 2sprogede
flygtninge/indvandrere, der
er kursister, med at tale og
skrive bedre dansk, forstå
dansk kultur og danske
værdier
Fremme integration gennem
sprogtræning og samtale
med skolens brugere
Samarbejde mellem vore
frivillige på skolen og vore
frivillige i projektet med
netværkspersoner/-familier
Fremme integration gennem
lektiehjælp til børn, unge og
voksne
Eleverne gøres egnede til at
få et arbejde eller en
uddannelse og blive en
rollemodel for deres børn

Hvordan

Hvornår

Matche flygtningefamilier
med vore frivillige
allerede ved deres
ankomst til byen.
Flygtningene skal dog
kunne forstå og tale lidt
dansk
- PR
- Samarbejde med
andre grupper fx
Venligboerne,
Røde Kors
Arrangere møder for
frivillige og
kontaktfamilier

Løbende

Gennem ugentlige
samtaler, lektiehjælp og
andre aktiviteter hjælpe
nye medborgere til at
blive i stand til at
gennemføre en
uddannelse

Efter behov

Bibeholde nuværende
niveau af hjælpere

Løbende

Bidrage med brugere til
netværkspersoner/familier

Løbende

Skaffe flere frivillige

Løbende

Voksne elever får hjælp 12 timer om ugen
* til at forstå en novelle,
roman, digt eller artikel,
så de kan give et
mundtligt eller skriftligt
referat

Løbende

Løbende

Løbende

Cykelkurser
Sociale arrangementer

Café Snik Snak

Kontakt til brugerne

Lære flygtninge/indvandrere
at cykle
Styrke sammenholdet
mellem frivillige og brugere

* til at kunne samtale om
en tekst og forstå
grammatikken i teksten
*til at forstå vort samfund
og historie ud fra en tekst
Starte nyt forløb med nye
frivillige
Være åben for nye
arrangementer

1.4.2017
Løbende

Styrke sammenholdet
mellem frivillige og brugere
Bedre kontakt mellem
frivillige
Erfaringsudveksling mellem
frivillige
Forbedre
flygtningenes/indvandrernes
dansk

Picnic i Madsby Parken

September 2017

Julefrokost for frivillige

Hvert år i
november
Hvert år i juni

Nyt koncept i samarbejde
med A2B.

Under overvejelse

Forbedre kontakt
mulighederne til vore
brugere

Udvide facebook gruppen
med vore brugere.

Første kvartal 2017

Sommermøde for frivillige

