Ugens Historie

Zahra og Yasmins uge i skolepraktik
I sidste uge havde vi glæde af at have Zahra

Ud over den daglige rådgivning, har Den Frie Rådg-

og Yasmin i skolepraktik. I den sammenhæng

ivning mange projekter kørende sideløbende, f.eks.

har de skrevet en tekst om deres opfattelse af

PROP, som hjælper borgere med deres private økono-

Den Frie Rådgivning.

mi, og Cykelskolen for kvinder, som hjælper kvinder
med at lære at cykle. På den måde hjælper Den Frie

Medarbejderne hos Den Frie Rådgivning er flinke og

Rådgivning borgere på mange forskellige måder, og vi

venlige, og så er de også gode til at hjælpe andre. De

synes, at de her projekter er det bedste ved foreningen.

tilbyder hovedsagligt hjælp til mennesker fra forskellige minoriteter og med vidt forskellige problem-

Det bedste, som er sket for os i denne uge, er, at prak-

stillinger. De gør deres bedste for at hjælpe andre,

tikforløbet har hjulpet Zahra af med hendes nervøsitet

så at alle kan komme glade hjem.Vi synes, at denne

- hun har været med til at hjælpe de forskellige me-

forening kører rigtig godt, og derfor stiger antallet af

darbejdere, lavet oversættelser, udfyldt papirer osv.,

de frivillige medarbejdere også hvert år.

hvilket har gjort hende bedre til at kommunikere med
fremmede mennesker. Og Yasmin har fundet ud af, at

Vi har nu været her i to dage og har allerede fået lyst

hendes fremtidige arbejde skal have noget at gøre med

til at arbejde her, fordi vi bliver inspireret til selv at

mennesker og at hjælpe andre.

hjælpe andre. Og vi får et smil på læberne af at se,
hvor mange kræfter medarbejderne og de frivillige

Til allersidst vil vi takke alle de søde og venlige medar-

lægger i at hjælpe andre, imens de sikkert også har

bejdere, som har taget godt imod os i denne uge. De

mange ting at tænke på selv. Medarbejderne har for-

har gjort, at vi ikke ”kun” følte os som to praktikanter,

skellige uddannelser; nogle ved mest om økonomi,

for vi har nemlig følt os som medarbejdere af Den Frie

andre ved mere om bolig, skat, løn, familiesammen-

Rådgivning.

føring eller andet. Det er meget forskelligt, hvilke
områder de har mest viden inden for.

Af praktikanterne Zahra og Yasmin

