Ugens Historie

To nye ansigter på kontoret

Ugens Historie er en præsentation af Den Frie rådgivnings to nye praktikanter,
der i efteråret vil være en del af det daglige arbejde hos Den Frie Rådgivning. Vi
har, for at lære personerne bag de brede smil lidt at kende, spurgt ind til hvem de
er, deres forventninger til deres praktikperiode, og hvad de glæder sig mest til.
Anette er 24 år og vores nye kommunikationspraktikant. Til dagligt studerer hun International virksomhedskommunikation i Odense.
Udover at Anette aldrig siger nej til et socialt
arrangement med venner og familie, elsker
hun at nyde en stille kop kaffe i sin have.
Hendes valg af praktiksted opstod i lysten til
at bruge sin baggrund inden for kommunikation til at gøre en forskel for de brugere, der
kommer til DFR. Hun vil ofte være at finde
inde på kontoret, hvor hun sidder med
forskellige opgaver, så som at være ansvarlig
for Ugens Historie, opdatering af hjemmeside
og lign. Derudover vil hun fast hver torsdag
eftermiddag være i rådgivningen, hvor hun vil
tage imod brugerne.
Forventningerne til efteråret er mange, men
at få et lærerigt forløb med nye og interessante bekendtskaber står højt på listen. Anette
glæder sig specielt til muligheden for at kunne
bruge de teoretiske redskaber fra studiet i
praksis og mødet med den ”virkelige verden”.
Med et smil på læben slutter hun af med at
konstatere, at hun allerede har mødt mange
interessante personer.

Dicte er 24 år og vores nye integrationspraktikant. Til dagligt studerer hun
Tværkulturelle Studier på Københavns
Universitet. Dicte er ikke et nyt ansigt i Den
Frie Rådgivning, da hun tidligere har været
frivillig i rådgivningen og på nuværende
tidspunkt er formand for Community Center Vollsmose samt frivillig dansk træner
samme sted. Hun er en ung kvinde med
mange bolde i luften, og i hendes arbejde er
det tydligt at se hendes interesse og
engagement for socialt arbejde.
Dicte kommer til at være mange steder.
Hendes faste plads vil være inde på kontoret, hvor hun kommer til at have meget
kontakt til de frivillige og sidde med i
rådgivningen. Derudover bliver hun også
en stor del af Cykelskolen for kvinder, som
starter op i næste uge mandag og torsdag.
Dicte glæder sig til at komme i gang med
denne hverdag med forskellige opgaver,
hvor hun håber på at kunne lære en masse
nyt samt møde nye søde og inspirerende
mennesker både blandt kollegaer og brugere.

