Ugens Historie

Fra koordinator til formand
Karina er et kendt ansigt i Den Frie Rådgivning.

1. april 2016 har fået en stilling som koordinator ved

Siden 2012, hvor hun startede i løntilskud, har hun

Community Center Vollsmose. Derudover er hun også

været inde over Den Frie Rådgivning og Fritidsbutik-

blevet udnævnt som ny formand for Den Frie Rådgivn-

ken i forskellige stillinger, senest som koordinator

ings bestyrelse. Noget af det som hun kommer til at

for PROP siden maj 2015 samt daglig koordinator

savne fra rådgivningsarbejdet er den daglige kontakt

af rådgivningen siden november 2015. Hun har

med brugerne og de frivillige. ”Jeg kommer til at savne

været daglig koordinator i en periode, som har været

kontakten med brugerne! Én af de ting jeg har lært,

kendetegnet af hastig udvikling i Den Frie Rådgivn-

er, at mennesker kan holde til utrolig meget – på trods

ing, både i form af flere sager, flere medlemmer mm.

af, at nogle af vores brugere står i svære situationer, så

Udviklingen beskriver hun som en positiv tendens,

har de alligevel overskud til at være smilende, taknem-

der samtidig har været med til at udfordre medarbe-

melige og spørge ”Hvordan går det?”” Endeligt kom-

jderne.

mer hun til at savne de frivillige, for som hun siger:

”Vi kan godt mærke, at brugerne oplever længere

”Det er et privilegium at arbejde tæt sammen med så

ventetider og at der generelt er mere brug for Den

mange fantastiske ildsjæle – de frivillige i Den Frie

Frie Rådgivning, og vi skal derfor arbejde med at

Rådgivning gør et kæmpe stykke arbejde!”

forbedre rammerne til at møde nye den efterspørgsel
fremadrettet.”

Hendes nye kontorområde kommer til at ligge tæt på
Den Frie Rådgivnings lokaler, så vi får hende heldigvis

Posten, som daglig koordinator i rådgivningen, og

stadig at se ofte. Vi ønsker dig stort tillykke med de

dermed ansvaret for det daglige rådgivningsarbejde,

nye stillinger og ser frem til flere gode og hyggelige

har hun dog for nyligt overdraget, da hun fra

stunder i vante omgivelser!

