Ugens Historie

En rådgiver fortæller

bekendtes forældre, som ikke har været særlig
godt integreret. Det er gået ud over børnene, som

Mød vores frivillige rådgiver Javeen. Javeen er

ofte har måtte træde til for at hjælpe.

21 år gammel med Srilankanske rødder. Hans

Det har altid ligget til Javeen at hjælpe folk. “Min

far kom til Danmark i 1986 og hans mor kom i

opvækst har altid båret meget præg af at hjælpe

1991 pga. borgerkrigen i Sri Lanka. Javeen selv

andre. Min mor er uddannet social- og sundhed-

er født i Danmark.. Han har været i rådgivnin-

sassistent og i dag er hun afdelingsleder. Det har

gen 1 år til januar. Han blev opmærksom på Den

givet mig motivation til at hjælpe folk. Også derfor

Frie Rådgivning til frivilligfestival på UCL. Her

har jeg valgt Socialrådgiver uddannelsen. I Den

gik det op for ham hvordan man også kan være

Frie Rådgivning får jeg udviklet mine kompetenc-

frivillig, som i Den Frie Rådgivning, hvor man

er inden for bl.a. samtaleteknikker, som er meget

rent faktisk er rådgiver. “Jeg havde altid forestil-

relevant for min uddannelse”.

let mig frivilligt arbejde som noget mere praktisk Javeens baggrund og kompetencer er gode for
Den Frie Rådgivning, da han har en god forståelse
og ikke som kontorarbejde, altså rådgivning.
De tiltrak mig” . Javeen kan godt lide formålet i

for tingene, er god til at møde folk i øjenhøjde og

Den Frie Rådgivning, og det at hjælpe folk med

skabe en hurtig relation.

anden etnisk baggrund. Hans egne forældre er

Det lader til Javeen er lige så glad for Den Frie

rigtig godt integreret, så han har aldrig oplevet at Rådgivning, som vi er for ham.
skulle tolke for sine egne forældre, men han har “Jeg elsker at komme her. Der er søde mennesker
derimod oplevet

og en hyggelig stemning”

