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Vi tror på en hel integration omfatter deltagelse i foreningslivet. 
Vi tror på at det er gennem foreningslivet netværk hurtigst opbygges. 
Vi ved at det er gennem netværk ansættelser sker. 
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 Vi ser hvert enkelt modul, de tre bolde, som selvstændige projekter spillet ind i forhold til  

integrationsområdet. 

 Vi ser en indsats styret af Frivilligcenter Mariagerfjord, med Lederen som tværgående 

koordinator i forhold til de selvstændige moduler og samarbejdspartnere. 

 Vi ser involvering af kommune, frivillige og borgere generelt i tværgående støtte og forståelse. 

Indledning 
Modellen på forsiden var grundlag for Frivilligcentrets indgang til understøttelse af frivillig indsats 
omkring de mange nye borgere der kom til kommunen. Samtidig var der også sat fokus på de 
borgere der var ankommet, og som nu var på vej til at skabe en tilværelse i kommunen. 
Ud fra tidligere ankomne sås et behov for at involvere de nye borgere i samfundet, og derved skabe 
en vej for et nyt liv med familie, kultur og arbejde. 
Modellen dannede ramme og afsæt for arbejdet, som senere med læring blev udbygget. 
Modellen var også afsæt for at skabe samarbejde med fonde, og derved basis for den økonomi der 
skal til for at Frivilligcentret kunne indsætte resurser til området. 
 
At indsætte ansatte resurser giver flere fordele, når et område skal udvikles. 
Dels kan proces med at udvikle veje og former ind på området accelereres og risikoen for at 
frivillige render træt i processen mindskes væsentligt. 
Dels vil arbejdet med at finde og klæde frivillige på kunne ske mere ensartet. 
 
Tanker omkring modellen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

At have en model gjorde arbejdet med at rejse økonomi mere overkommeligt. 
Dels var viden på plads med hvad der skulle til, og dels kunne der splittes op og igangsættes roligt 
med noget. En måde der gav ro til at komme i gang med et område der på daværende tidspunkt var 
ret nyt at arbejde med for Frivilligcenter Mariagerfjord. 
 
TrygFonden lå som naturligt valg og med afsæt i de to ”bolde” Netværksfamilie og Foreningsven, 
blev der lavet et samarbejde med et forløb over tre år. 
Fokus var involvering af frivillige med forventningsafstemning og overholdelse af aftaler i centrum, 
hvor der skulle udarbejdes metoder og arbejdsredskaber. 
 
Projektet blev undervejs suppleret med yderligere samarbejde ud over Røde Kors, som fulgte hele 
vejen. 
En lokal fond gav et økonomisk grundlag til understøttelse af en pulje til at nedsætte kontingent for 
nydanskere, der med integrationsydelsen fik en økonomi der gjorde det svært at finde 
kontingentkroner. Afsæt med puljen var at deltageren selv skulle yde et beløb, og at foreningen 
forpligtigede sig til at fortsætte læring om dansk foreningsliv. 
Kommunen involverede sig også på et tidspunkt og medvirkede til at der blev sat krav til 
foreningerne om at have en kontaktperson. Samtidig udviklede kommunen en film om det at blive 
mødt af en kontaktperson i første møde. En film der også tåler anvendelse over for andre nye 
medlemmer end lige nydanske. 
 
Projektet er nu afsluttet, og her ligger overblikket over den læring der blev skabt. 
Det er samtidig glædeligt at Røde Kors har overtaget opgaven med afsæt i det materiale der er skabt 
i projektet, som Røde Kors basis for det videre arbejde. 
Herfra er det frivillige der involverer frivillige.  
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Formål og baggrund 
Projektet ”Netværk og frivilligdeltagelse” er en del af en større 
projektstrategi, hvor tillid og netværk er i centrum for en frivillig indsats 
over for skrøbelige og isolerede flygtninge og indvandrere, som har været 
bosiddende i Danmark i en længere periode eller for nyligt er ankommet til 
Danmark. Projektet ”Tillids- og netværksbaseret integration i et frivilligt 
regi” bygger på en helhedsorienteret styrkelse af den frivillige 
integrationsindsats i Mariagerfjord kommune. Dette ud fra to centrale 
problemstillinger, som vi igennem interviews med indvandrere, flygtninge og 
fagfolk i kommunens jobcenter har identificeret, at isolerede og sårbare flygtninge og indvandrere 
særligt kæmper med at overkomme. Det første handler om tillid. Mange flygtninge kommer til 
landet med krigstraumer og stor mistillid til menneskeheden. Herboende flygtninge og indvandrere, 
som har boet i Danmark i mange år, men uden at være kommet i gang med en uddannelse eller 
blevet integreret på det danske arbejdsmarked, kan ligeledes opleve en markant angst for at prøve at 
være en ’del af samfundet’. Mange frygter at ’træde ved siden af’, de har måske aldrig rigtigt 
ordentlig lært at begå sig på dansk og har i det hele taget opgivet at tage ansvar for deres egen 
skæbne. Tilliden til det danske samfund, ens medmennesker og ikke mindst troen på egne evner, 
ønsker vi at opbygge hos begge grupper af personer. Dette gør vi gennem at sikre en mere 
helhedsorienteret integration i Mariagerfjord kommune, hvor vi ønsker at styrke og videreudvikle 
den frivillige indsats på området. Dette gøres gennem tre ben, hvor der i denne samskrivning alene 
fokuseres på de to områder i samarbejde med TrygFonden;  
	

 Rekruttering	 af	 netværksfamilier	 til	 at	 være	 en	 dagligdagsstøtte	 for	 indvandre‐
/flygtningefamilier		

 Rekruttering	 og	 opkvalificering	 af	 såkaldte	 ”foreningsvenner”,	 der	 skal	 fungere	 som	
vejvisere	ud	i	det	frivillige	liv	for	flygtninge	og	indvandrere		

	
Formålet med hvert ”ben” er, at de bygger på tankerne omkring at skabe tillid og netværk for de 
isolerede og sårbare flygtninge/indvandrere. Ved hvert ben er der personlig støtte at finde og 
muligheden for at skabe netværk, hvad enten det er med en netværksfamilie, i en støttegruppe i 
blandt de andre deltagere og rollemodeller eller med foreningsmentorer og selve de frivillige 
foreninger. Den enkelte flygtning/indvandrer kan blive tilkoblet mere end ét tilbud ad gangen alt 
efter, hvad der giver mening for den enkelte. 

Succeskriterier og mål 
 Op imod 100 flygtninge/indvandrere har fået tilbudt frivillige netværksfamilier 
 Op	imod	100	flygtninge/indvandrere	er	blevet	introduceret	for	det	frivillige	sociale	

arbejde	 
 80%	af	disse	100	flygtninge/indvandrere	er	fortsat	i	foreningslivet	efter	endt	

mentorforløb	 
 Styrket	og	mere	helhedsorienteret	frivillig	integrationsindsats	i	Mariagerfjord	

Kommune,	som	samarbejder	og	udgør	et	positiv	supplement	til	kommunens	
integrationstilbud	 

 Kapacitetsopbygget	og	styrket	frivilligt	socialt	arbejde	generelt	i	Mariagerfjord	
Kommune	 

 At	Mariagerfjord	Kommune	medtager	det	frivillige	integrationstilbud	i	deres	videre	
integrationsprogram 
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 At	andre	kommuner	føler	sig	inspireret	af	projektet	og	medtager	det	i	deres	
integrationsproces	 

 Overordnet;	at	færre	flygtninge	og	indvandrere	lever	en	isoleret	tilværelse. 
 Flere	flygtninge/indvandrere	kommer	i	arbejde/uddannelse	 

Tidsplan  
Projektet strækker sig over en periode på tre år grundet målgruppens størrelse samt de nuværende 
skrøbelige og minimale frivillige indsatser, der findes på integrationsområdet i Mariagerfjord 
Kommune. Gennem de tre år har vi mulighed for at styrke og kapacitetsopbygge den frivillige 
sociale integrationsindsats i Mariagerfjord Kommune samt følge den videre forankring af projektet 
godt på vej i det frivillige liv. Ideen er, at projektet i fremtiden skal være en fast bestanddel af den 
samlede frivillige integrationsindsats i Mariagerfjord Kommune. På de tre år, som projektperioden 
strækker sig over, er det meningen at der i gennemsnit skal matches 50 flygtninge/indvandrere pr. år 
med netværksfamilier og foreningsmentorer i det frivillige liv. Herunder skal der rekrutteres og 
kvalificeres netværksfamilier og foreningsmentorer så de dækker de 50 personer i målgruppen pr. 
år. Forventningen er, at det primært er det første år, hvor der skal bruges mest energi på at rekruttere 
frivillige, idet forhåbningen og forventningen er, at de frivillige som første år er en del af projektet 
også vil fortsætte de følgende år. Herunder at de flygtninge/indvandrere som i starten er brugere af 
indsatsen på sigt bliver frivillige i indsatsen også. Hvert netværksforløb er sat til at virke i 3 
måneder med mulighed for forlængelse. Mentorforløbene har lignende tidsforløb på 3 måneder. Det 
første år vil vi ligeledes bruge energi på oprettelse af stabile rekrutteringskanaler. 

Samarbejdspartnere 
 Trygfonden 
 Røde	Kors 
 Mariagerfjord	Kommune 
 Foreningslivet 
 Frivillige	borgere 

Resultater og erfaringer 
Projektet	netværk	og	frivilligdeltagelse	har	ud	fra	flere	barometer	været	en	succes.	Projektet	
har	været	vellidt	blandt	samarbejdspartnere	ved	kommunen,	kultur	og	fritid,	sociale	
foreninger	og	integrationscafeer	som	alle	har	henvist	deltagere	til	projektet	og	hver	især	
deltaget	med	det	de	kunne	byde	ind	med.	Det	gode	samarbejde	har	gjort	at	så	mange	som	
muligt	har	kunne	deltage	i	projektet	på	tværs	af	kommunen.	Både	de	nydanske	borgere	og	
etnisk	danskere.	
Gennem	projektperioden	lykkedes	det	os	at	inspirere	andre	til	at	deltage,	hvor	kommunen	via	
kultur	og	fritid	skød	ekstraordinær	arbejdskraft	ind,	samt	midler	til	udarbejdelse	af	en	video,	
med		rettet	imod	foreningslivet	med	inklusion	af	de	nye	borgere.	En	lokal	fond	gav	tillige	
midler	til	at	vi	kunne	sænke	kontingentet	for	nydanskerne,	når	vi	skubbede	dem	ud	i	
foreningslivet.	Begge	stærke	elementer	der	understøttede	arbejdet	med	projektet.			
De	målsætninger	der	i	sin	tid	blev	sat	for	projektet	var	sat	efter	en	fire	årig	periode	med	
fondsmidler,	hvor	beløbet	blev	doneret	til	en	tre	årig	periode.	
Disse	målsætninger	lød	på:	

 at	op	imod	100	flygtninge/indvandrere	har	fået	tilbudt	frivillige	netværksfamilier	
 at	op	imod	100	flygtninge/indvandrere	er	blevet	introduceret	for	det	frivillige	sociale	

arbejde,	hvoraf	‐	80	%	stadigvæk	har	tilknytning	til	foreningslivet.		
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I	den	3	årige	projektperiode	fik	i	alt	118	flygtninge/indvandrer	tilknyttet	en	
netværksfamilie/ven.	58	nydanskere	deltog	i	projektet	foreningsven,	hvoraf	50	%	af	dem	
fortsat	er	en	del	af	enten	en	idrætsforening	eller	en	frivillig	social	forening.		
Det	vil	sige	at	der	i	alt	176	nydanskere	deltog	i	projektet	netværk	og	frivilligdeltagelse	på	en	3	
årig	periode.		
Som	det	 ses	ud	 fra	 tallene,	 var	det	nemmere	at	 få	 tilknyttet	nydanskerne	 til	 en	dansk	
familie,	end	det	var	at	få	dem	integreret	via	foreningerne.		

Netværksfamilier  
Delprojektet	 Netværksfamilier	 var	 fra	 start	 af	 et	
populært	 projekt,	 hvor	 både	 frivillige	 og	
nydanskere	 gerne	 deltog.	 De	 danske	
netværksfamilier/personer	 mødte	 nydanskere	 i	
øjenhøjde	 og	 hjalp	 dem	 med	 at	 falde	 på	 plads	 i	
deres	 nye	 tilværelse	 og	 forstå	 den	 nye	 kultur	 de	
kom	 til.	 De	 gav	 dem	 den	 indgang	 til	 det	 danske	
samfund,	 som	 de	 ellers	 ikke	 vil	 have	 fået	 uden	 en	
dansk	families	hjælp.	
Som	netværksfamilie/person	var	hovedfokus	at	
hjælpe	med	til,	at	de	nydanske	borgere	blev	
integreret	via	et	nyt	socialt	netværk.	Familierne	mødtes	på	tværs	af	kultur,	så	der	blev	skabt	
en	forståelse	for	hinanden.	Vores	frivillige	netværksfamilier/personer	tog	udgangspunkt	i	
nydanskernes	behov	og	ønsker,	hvorfor	den	enkelte	netværksfamilies	opgave	var	meget	
forskellig.	Nogle	familier	hjalp	med	hverdagsting,	såsom	at	handle	ind,	snakke	dansk,	hjælpe	
med	breve	mens	andre	prioriterede	udflugter	og	oplevelser	i	lokalmiljøet.	Den	fleksibilitet	og	
forskellighed	gjorde	at	nydanskerne	fik	den	praktiske	hjælp	i	hverdagen	de	havde	brug	for	og	
muligheden	for	at	skabe	sig	nye	netværk	og	et	tilhørsforhold	til	nærområdet.		
Metoden	for	projektet	var	altafgørende	for	det	gode	match.	Det	forløb	på	den	måde	at	
Frivilligcenterets	projektkoordinator	i	samspil	med	nydanskeren	fik	udfyldt	et	
informationsskema	om	nydanskerens	interesser,	præferencer,	udfordringer	og	forventninger	
til	kontakten	med	en	dansk	familie.	De	danske	frivillige	udfyldte	et	skema,	hvor	de	forklarede	
om	deres	interesser,	præferencer,	kompetencer	og	forventninger	til	kontakten	med	
nydanskerne.	Matchet	blev	fortaget	ud	fra	de	ønsker,	der	var	højst	prioriteret.	Her	efter	
indkaldte	projektkoordinatoren	den	frivillige	og	nydanskeren	til	et	match	møde.	Her	
introducerede	de	sig	for	hinanden,	der	blev	forventningsafstemt	i	forhold	til	rammer	for	
relationer	og	aftalt	det	første	møde.	
De	fleste	af	matchende	var	gode	match	som	hen	over	tid	udviklede	sig	til	holdbare	venskaber,	
ca.	90	%	af	forløbene	er	vedvarende,	da	nogle	er	gået	i	stykker	pga.	fraflytning	fra	kommune	
og	andre	fordi	nydanskeren	er	blevet	så	godt	integreret	i	Danmark.		
Der	blev	her	annonceret	via	frivilligjob.dk	og	Facebook.	

Foreningsven 
Delprojektet	Foreningsven	var	pga.	en	træg	opstart	hele	3	projekter	i	et,	med	start	i	den	
oprindelige	ide,	hvor	foreninger	skulle	sætte	en	person	til	rådighed	for	at	tage	imod	

På tur med netværksfamilier i Mariager Kirke 
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nydanskeren	(en	medlemsansvarlig)	de	første	par	gange	i	foreningen.	Det	lykkedes	kun	at	få	8	
personer	tilknyttet.	Derfor	blev	ideen	til	snus	til	foreningslivet	skabt,	med		i	alt	22	nydanskere	
deltog.	
	”Snus	til	Foreningslivet”	gik	ud	på	at	3‐4	idrætsforeninger	bød	en	gruppe	voksne	nydanskere	
ind	til	at	prøve	den	specifikke	idrætsgren	én	gang	om	ugen	i	to	uger,	i	alt	et	forløb	på	6	–	8	
uger.	Hver	gang	dyrkede	nydanskerne	og	de	frivillige	idrætten	i	ca.	en	time	og	efterfølgende	
underviste	foreningerne	og	frivillige	i	forskellige	elementer	omkring	foreningslivet,	således	at	
deltagerne	fik	viden	om	selve	foreningen,	dens	funktioner,	kontingent,	medlemsdemokrati	til	
hvordan	man	kunne	begynde	til	en	aktivitet.	Når	nydanskerne	havde	besøgt	alle	foreningerne	
to	gange	blev	der	afholdt	en	afslutning,	hvor	alle	deltagere	og	foreninger	var	repræsenteret	og	
hvor	deltagerne	fik	hjælp	til	at	melde	sig	ind	i	en	forening,	der	havde	fanget	deres	interesse.		
I	projektet	blev	der	etableret	samarbejde	med	en	lokal	fond,	som	donerede	midler	til	en	pulje	
der	kunne	medvirke	til	at	nedbringe	kontingentet.	Støtten	fra	den	lokale	fond	gav	en	
kontingentudgift	der	var	brugbar	for	personer	på	Integrationsydelse,	samtidig	med	at	
foreningen	blev	forpligtiget	til	at	inddrage	det	nye	medlem	og	fortsat	undervise	i	
demokratiske	forhold	i	og	omkring	foreningen.	Et	vigtigt	punkt	var	at	nydanskeren	betalte	en	
del	af	kontingentet	ud	fra	egen	formåen.		
Den	sidste	og	3	del	af	foreningsvennen	gik	ud	på	at	skabe	mentorforløb,	hvor	nydanskerne	
blev	matchet	med	en	forening,	der	havde	ressourcer	til	at	oplære	nydanskeren	i	at	være	
frivillig,	således	at	personen	blev	en	aktiv	medborger	hvor	i	alt	28	nydanskere	deltog.	
Mariagerfjord	Kommune	involverede	sig	under	projektet	i	samarbejdet	med	Frivilligcentret	
omkring	processen	med	at	få	de	nye	borgere	med	ud	i	foreningslivet.	Det	gjorde	at	der	dels	
blev	sat	krav	til	foreningerne	om	at	de	skulle	have	en	kontaktperson	og	dels	blev	der	lavet	en	
video	med	fortællingen	om	forskel	på	at	møde	op	uden	kontakt	og	så	at	blive	mødt	af	
kontaktperson.	En	video	som	på	trods	af	integrationsvinkel	sagtens	kan	stå	på	mål	for	
foreningslivets	modtagelse	af	nye	medlemmer	generelt.	
Læring	i	denne	projektdel	blev	at	selv	om	danskerne	gerne	vil	involvere	og	hjælpe,	så	er	
det	ikke	det	der	ligger	først	for,	når	det	er	idræt	der	er	valgt	som	hobby.	Det	kan	siges	at	
danskerne	ikke	går	til	idræt	for	at	lave	socialt	arbejde.	

Kunne man med fordel have gjort noget anderledes?  
Et	afsæt	i	forhold	til	”Foreningsven”	kunne	med	fordel	fra	start	være	løftet	med	mere	intensivt	
gennem	opsøgende	samarbejde	på	grundlæggende	aftaler	og	forståelse	for	dels	foreningens	
indsats	i	projektet	samt	dels	foreningens	gevinst.	Et	realistisk	overblik,	for	
projektkoordineringen,	over	hvilke	foreninger,	der	ønskede	og	havde	mulighed	for	at	tage	
flygtninge	under	deres	vinger.	Enten	som	oplæring	for	at	blive	frivillig	eller	for	at	blive	
introduceret	til	foreningslivet	som	deltager.	Herunder	bør	der	fra	start	tilbydes	foreningerne	
et	kursus	i	at	afklare	om	de	er	klar	og	til	at	modtage	flygtninge	i	deres	forening,	og	hermed	
være	med	til	at	åbne	foreningens	øjne	op	for	hvilke	frivillige	opgaver,	der	med	fordel	kunne	
varetages	af	nydanskere.	Med	de	drej	der	blev	foretaget	gennem	projektet	lykkedes	det	at	få	
flere	foreninger	til	at	se	nydanskere	som	en	ressource,	og	en	ny	vej	for	foreningens	
overlevelse.		
Set	bagud	ville	en	proces	med	klargøring	af	foreningslivet	have	krævet	ressourcer,	som	ikke	
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var	til	stede	forud	for	projektet.	I	projektet	blev	det	løftet,	og	modningsprocessen	vil	altid	
kræve	tid	uanset	start	tidspunkt,	hvilket	også	viste	sig	klart	igennem	projektet.	
Tilgangen	til	projektet	var	en	forventning	om	at	familienetværket	ville	udfordre	og	
foreningsvennen	ville	kræve	mindst	ressourcer.	Nok	krævede	match	ressourcer,	men	
foreningsvennen	viste	sig	at	være	undervurderet	og	skulle	have	haft	længere	tid	til	modning	
og	oparbejdning.	

Forankring af projektet 

Projektet	var	fra	start	af	et	frivilligt	projekt,	hvor	hensigten	var	at	det	skulle	forankres	i	det		
	
frivillige	liv	i	Mariagerfjord	Kommune.	Således	at	det	skulle	fungere	alene	på	frivillige	hænder.	
Dette	lykkedes	med	succes.	Røde	Kors	Hobro	og	Hadsund	var	involveret	i	processerne	fra	
start.	De	var	med	til	frivillige	samtaler,	samtaler	med	nydanskere	og	match	samtaler.	De	
deltog	ligeledes	i	flere	af	de	afholdte	erfaringsmøder	med	frivillige	i	projektet	samt	
samarbejdet	med	Frivilligcenteret	i	forhold	til	afholdelse	af	temaaftener	og	netværksmøder	
for	de	frivillige.	I	forhold	til	at	få	nydanskere	ind	som	en	del	af	de	danske	foreningsliv	havde	
de	flere	mentor	forløb,	hvor	nydanskere	fulgte	en	garvet	frivillig	og	på	den	måde	blev	oplært.	
Denne	funktion	vil	de	fortsætte	med	i	fremtiden.		
Ligeledes	var	Røde	Kors,	igennem	deres	
integrationscafeer,	med	til	at	rekruttere	
nye	nydanskere	til	projektet	og	var	med	
til	at	rekruttere	nye	frivillige	via	
netværk	og	Røde	Kors.	Røde	Kors	i	
Hobro	og	Hadsund	overtog	ved	
udgangen	af	december	projektet,	og	
overgangen	har	været	flydende.	De	to	
foreninger	vil	dække	Kommunens	
behov	godt.	Røde	Kors	besluttede,	at	
der	ikke	skulle	være	en	koordinator	
men	et	koordinerende	team	på	3,	der	

Fortællingen slippes løs i forbindelse med NETværk Integration, afviklet af Frivilligcentret 

Røde Kors Hadsund sætter i gang med netværksfamilier 
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skulle	varetage	opgaven.	Denne	beslutning	blev	taget	for	at	flere	delte	ansvaret	for	opgaven,	
så	den	ikke	vil	gå	tabt,	hvis	en	falder	fra.	Projektkoordinatoren	ved	Frivilligcenter	
Mariagerfjord	udformede	en	overlevering,	således	at	vigtige	oplysninger	og	erfaringer	med	
projektet	ikke	gik	tabt,	herunder	kontaktoplysninger	til	samarbejdspartnere.	Ligeledes	stod	
projektkoordinatoren	til	rådighed	for	sparring	i	den	begyndende	fase	hvor	Røde	Kors	overtog	
ansvaret	for	de	frivillige,	der	var	tilknyttet	projektet	under	Frivilligcenteret.		
Røde	Kors	afviklede	et	introduktionsmøde	efter	overtagelsen	i	februar	måned	2018,	hvor	ikke	
mindre	end	26	mødte	op	og	meldte	klar	til	deltagelse	i	den	kommende	opgave	ved	Røde	Kors.	
Deltagerne	blev	introduceret	overordnet	i	vejen	frem	med	interview	og	match.	

Bilag 

1. Jobopslag	til	frivillige	på	frivilligjob.dk,	venskabsfamilie	
2. Informationsskema	til	frivillige	
3. Informationsskema	til	nydanskere	
4. Aftalepapir	
5. Integrationsskitse	

Link til video, foreningsven 
https://youtu.be/gOEZxs9Yo9o  
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Bilag 1 – Jobopslag til frivillige, venskabsfamilie 
Venskabsfamilie	med	nydanskere	
Mød	en	spændende	ny	kultur	og	få	jer	en	venskabsfamilie.	
Det	frivillige	virke	
I	vil	som	familie	eller	enkelt	person	mødes	med	den	nydanske	familie,	nogle	af	familierne	har	været	i	
Danmark	i	længere	tid	og	nogle	er	næsten	lige	kommet	til	landet.	Fælles	for	dem	alle	er	at	de	så	gerne	vil	i	
kontakt	med	danskerne	og	få	lov	at	snakke	dansk.	
Du	bestemmer	selv	hvor	meget	tid	du	kan	afsætte,	Der	bliver	vendt	forventninger	til	det	første	møde,	hvor	
koordinatoren	er	med.	Selv	1	gang	om	måneden	i	1,5	time	vil	gøre	en	stor	forskel.			
Beskrivelse	af	opgaven	
Vores	netværksfamilier	møder	nydanskere	i	øjenhøjde	og	hjælper	dem	med	at	kunne	falde	på	plads	i	deres	
nye	tilværelse	og	kunne	forstå	den	nye	kultur	de	kommer	til.	Du	vil	kunne	give	dem	den	indgang	til	det	
danske	samfund	som	de	ellers	ikke	vil	få	uden	din	hjælp!	
Som	netværksfamilie	kan	du/I	hjælpe	med	til,	at	nye	borgere	bliver	integreret	via	et	nyt	socialt	netværk.	
Jeres	familier	vil	mødes	på	tværs	af	kultur,	så	der	skabes	en	forståelse	for	hinanden.		
	Vores	frivillige	netværksfamilier	tager	udgangspunkt	i	nydanskernes	behov	og	ønsker,	så	en	
netværksfamilie	er	ikke	ens	og	hjælper	ikke	med	det	samme.		
	Nogle	hjælper	med	hverdagsting,	mens	andre	prioriterer	udflugter	og	oplevelser	i	lokalmiljøet.		
Tilbud	til	dig	

 Være	en	hjælpende	ven	/	familie	
 Skabe	en	god	start	i	et	nyt	land	
 Hjælpe	med	at	skabe	et	nyt	netværk	
 Løbende	erfaringsmøder	med	andre	familier	
 Tilbud	om	temaaftener	

Forventninger	til	dig	
 IKKE	forpligter	dig	til	mere	end	du	selv	kan	overkomme.	
 Har	mod	på	at	være	en	aktiv	del	af	personens	tilværelse	
 Har	lidt	tid	tilovers	til	at	hjælpe	en	nydansker	
 Tager	en	samtale	med	koordinatoren	omkring	interesser	for	at	matche	optimalt	

Placering	af	det	frivillige	virke	
Det	er	hele	Mariagerfjord	kommune,	vi	mangler	især	i	Hobro,	Skelund	og	Hadsund	
Frivilligcenter	Mariagerfjord	
Vi	arbejder	for	et	stærkt	og	mangfoldigt	civilsamfund,	hvor	alle	har	mulighed	for	at	yde	en	frivillig	indsats	
og	hente	hjælp	og	støtte.	
www.fcmf.dk	–	www.facebook.com/frivilligcentermariagerfjord	
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Bilag	2	–	Informationsskema	til	frivillige	
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Bilag	3	–	Informationsskema	til	nydanskere	
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Bilag	4	–	Aftalepapir	
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Vi tror på en hel integration omfatter deltagelse i foreningslivet. 
Vi tror på at det er gennem foreningslivet netværk hurtigst opbygges. 
Vi ved at det er gennem netværk ansættelser sker. 

 Vi ser hvert enkelt modul, de tre bolde, som selvstændige projekter spillet ind i forhold til  

integrationsområdet. 

 Vi ser en indsats styret af Frivilligcenter Mariagerfjord, med Lederen som tværgående 

koordinator i forhold til de selvstændige moduler og samarbejdspartnere. 

 Vi ser involvering af kommune, frivillige og borgere generelt i tværgående støtte og forståelse. 

Bilag 5‐ Integrationsskitse 

	
 

 


