Når frivillige gør en forskel
I Danmark har vi tradition for foreningsarbejde. Og der findes mange foreninger, hvor
frivillige bruger deres tid, lyst og viden til at
gøre en forskel og bidrage.

“Hvis der er noget man ikke forstår, kan man få hjælp i Den Frie Rådgivning”
												

Nu kan jeg klare mig selv
Til Integrationsbazar mødte vi Kalier, en
tidligere bruger af Den Frie Rådgivning, som vi
ikke har set længe. Kalier kan nu klare sig selv.
Dels forstår hun nu selv systemet og de breve
hun modtager og hvis ikke, får hun hjælp af sine
børn.

Integrationsbazar
Onsdag d. 21. marts var der, ud over ordinær
generalforsamling i Den Frie Rådgivning,
Integrationsbazar i Borgernes hus. Her var
foreninger, der kan være med til at hjælpe med
integration, samlet til en hyggelig dag, der bød
på stande, lækre smagsprøver, fortællinger og
musik.
Rådmand i BSF Brian Dybro åbnede bazaren
og påpegede i sin åbningstale vigtigheden af
de frivillige organisationer, og en stor tak til de
frivillige, der bruger tid og kræfter på at hjælpe.
”Frivillige er med til at skabe et stærkt samfund,
hvor vi sammen hjælper dem, der har det svært.
Og der er mange, der rækker hånden ud, hvilket
er vigtigt, for det er ikke nemt at komme til
en ny by”, sagde rådmanden og påpegende, at
netop foreninger kan noget særligt, som kommunen ikke kan.

- Kalier

Frivillige i Den Frie Rådgivning
I Den Frie Rådgivning har vi pt ca. 75 frivillige,
der bruger deres fritid på at rådgive de brugere
der kommer til os. Og vi modtager mange henvendelser fra folk, der er interesserede i at blive
frivillige rådgivere. Den Frie Rådgiv-ning kan
ikke eksistere uden de frivilliges tid og indsats.
Vi oplever, at der er stort behov for den rådgivning som Den Frie Rådgivning yder i vores
to tilbud, Åben Rådgivning og PROP. Vi søger
med vores rådgivning, at bidrage til at opbygge
den enkeltes ressourcer og hand-lemuligheder.
Derfor glæder det os usandsynligt, når brugere
vi har hjulpet meget, bliver så selvkørende, at de
klarer det hele selv.

”At komme til et fremmed land er svært”,
fortæller hun. ”Ikke nok med, at man rejser fra
det man kender, man kommer til et land med
fremmede traditioner, andet vejr og er langt
væk fra familien. Derfor er det godt at kunne
komme til Den Frie Rådgivning, for at få hjælp
til at forstå breve og ringe til forskellige myndigheder”.
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