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Michael J H Davies

From: Frivillig DFH <frivillig@drc.dk>

Sent: 15 February 2019 17:16

To: frivillig@drc.dk

Subject: Frivillig hjælp til unge flygtninge omkring 18 år - indbydelse til opstartsmøde 

onsdag 13.3 kl. 16.30

Attachments: Kort med Frivilligcenter.pdf

Kære medlem af Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Roskilde, 

DFH Frivilliggruppen i Roskilde igangsætter et nyt unge-projekt med målgruppen: Uledsagede flygtninge omkring 18 
år og familiesammenførte med de unge. Det sker i samarbejde med Roskilde Kommune – Unge, flygtningeteamet. 

En repræsentant af Roskilde Kommunes flygtningeteam vil indlede mødet ved at fortælle noget om behov for en 
frivilligindsats, og svare på de spørgsmål, som mødedeltagerne måtte have i denne forbindelse. 

Frivilligopgaver kan bl.a. være: 

 En ældre voksen ven, de kan stole på og have tillid til ud over kontaktperson, og som de lærer at kende 
samtidig med, at de har en kontaktperson, og som kan blive ved, efter deres kontaktperson er afsluttet. 

 For unge uledsagede på 17 år støtte i overgangen til det 18. år. Støtte til at finde og starte på fritidsliv og 
aktiviteter. Støtte til lektiehjælp. 

 Jævnaldrende danske venner til unge flygtninge (forskellige aldersgrupper 13-23 år). 
 Støtte for de unge, der får familiesammenføring. For nyankomne familiesammenførte især: Finde vej, tage 

bussen og vise dem rundt. Ledsagelse til undersøgelser.  Intro til Drop-In (Roskilde Kommunes åbne 
rådgivning for flygtninge) og følge op på brug af den. Hjælp med Nem-ID og E-boks. 

Har du mod på at påtage dig en eller flere af de nævnte opgaver, så kom med til opstartsmøde for Unge-projektet. 
Der vil blive serveret en forfriskning ved mødet, hvorfor tilmelding til undertegnede udbedes venligst senest i løbet af 
søndag 10. marts. 

Mødedato og - tidspunkt: Onsdag d. 13. marts kl. 16.30 – 18.30 (cirka) 

Sted:    Frivilligcenter, Jernbanegade 21A, Roskilde (se vedhæftet kort) 

Med venlig hilsen, 

Ingrid Bertelsen 

E-mail: ingrid@flygtning-roskilde.dk 

Tlf.: 2242 0823 


