Ugens Historie

Farvel til Solveig

Solveig satte første gang sine ben som integrationspraktikant i DFR tilbage i august 2013.
Siden da er hendes rolle kun blevet større, men nu er det desværre blevet tid til at sige farvel
til Solveig, der snart er færdiguddannet og skal ud og bruge sin viden og kompetencer
andetsteds.
Solveig har haft mange forskellige roller i
Den Frie Rådgivning, først som ansvarlig
for projektet “Din Fritid - Din Fremtid”, der
handlede om at få unge, isolerede kvinder
med etnisk minoritetsbaggrund ind i
foreningslivet, senere som koordinators
højre hånd og studentermedhjælper. I 2015
fik Solveig otte timer om ugen til at udvikle
PROP-konceptet og søge økonomisk støtte
til at føre det ud livet, men da hun i
sensommeren 2017 begyndte at arbejde
mere intensivt med PROP har projektet
virkelig fået lov at blomstre. Den sidste tid
er PROP blevet en mere integreret del af
Den Frie Rådgivning, ligesom forskellige
samarbejder, bl.a. med Integrationsafsnittet, er blevet øget. Det lå dog ikke i
kortene, at Solveig ville blive PROPansvarlig. PROP var nemlig slet ikke hendes
hjertebarn dengang, men det er det
heldigvis blevet. Nu er det dog blevet tid til,
at bolden gives videre til nye kræfter.

Spørger man Solveig, hvad hun kommer til
at savne ved Den Frie Rådgivning, er svaret
klart: “Jeg kommer til at savne det hele. Jeg
kommer til at savne at have en uforudsigelig
hverdag, hvor alt kan ske. Jeg kommer til at
savne at arbejde med frivillige, fordi de hver
dag har inspireret mig til ikke altid at vælge
den letteste løsning. Jeg kommer til at savne
brugerne, for jeg har jo lært dem at kende
og været en del af deres udvikling i flere år.
Og så kommer jeg til at savne udviklingsdelen”.
Der er ingen tvivl om at dette savn vil blive
gengældt! Solveig har haft en stor betydning for Den Frie Rådgivning, og på vegne
af både frivillige, brugere, samarbejdspartnere, ansatte og bestyrelsen, vil vi gerne
sige Solveig en stor tak for hendes store
engagement og dejlige væsen. Held og lykke
fremover, Solveig!

