FIND DET GODE MATCH
Ved gruppefrivillighed er en gruppe unge fælles om at varetage en frivilligrolle- eller opgave i
en forening. Når du skal matche en skole eller en gruppe unge med en forening handler det
derfor om at finde fællestræk- og interesser på tværs, så mange vil føle sig motiveret og
inspireret til at blive frivillige.
Find det gode match
Følgende øvelse hjælper dig til undersøge, om der er et match mellem
de unges deres interesser, og hvilken forening og frivilligopgave der
kan passe til dem. Det kan hjælpe dig til at komme med målrettede
forslag til foreninger og frivilligopgaver, som passer til de unge på
uddannelsen, når du skal få skolen med.

Skab dialog og idéudveksling
Du kan udføre øvelsen, inden du kontakter skolen og bruge den
undervejs i din dialog med underviserne. Hav gerne et par forslag på
foreninger klar på forhånd, så det er lettere for skolen at forestille sig.

Brug redskabet som inspiration og tilføj gerne flere temaer, som du
finder relevante at vide mere om de unge og matchet med foreninger.

REDSKAB 3: FIND DET GODE MATCH
Sådan gør du:
1

Brug skemaet på næste side til at udfyld spørgsmålene

2

Beskriv med stikord de unge på den uddannelse, du vil samarbejde med

3

Lav en bruttoliste over foreninger og evt. frivilligopgaver, som passer til de
unges motivation

4

Marker herefter de 3-5 foreninger med rød, som du synes virker mest
relevante, interessante eller realistiske at samarbejde med

5

Nu er du klar til at tage dialogen med underviserne
eller kontakte foreningerne

Tjek om foreningen
passer til
gruppefrivillighed i
tjeklisten på side 5

REDSKAB 3: FIND DET GODE MATCH
ØVELSE 1: Brug spørgsmålene til at beskrive de unge i stikord:
UNGE PÅ ....................................................

UNGE PÅ SOSU-H

Pædagogisk assistent på SOSU-H
Hvad er de unges
uddannelse og
faglige interesser?

Hvilken personlig
læring og
udvikling ønsker
de unge?
Hvilket udbytte
ønsker de unge at
få ved at være
frivillige?

Hvilken værdi og
sag brænder de
unge for?

- interesse for mennesker, primært mennesker med
handicap eller børn
- pædagogik
- fokus på at planlægge og afvikle aktiviteter med
målgrupperne
• Ønske om mere praksiserfaring inden for
fagområde
• Ønske om at få mere målgruppekendskab i forhold
til fremtidig job og uddannelse
• Frivilligt arbejde på CV’et til at søge videre på
uddannelse og praktikker
• Netværk i foreningslivet
• Ønske om personlig udvikling, fx i forhold til tage
initiativ, have ansvar, være sammen med
mennesker med særlige behov
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Gøre en forskel for andre mennesker
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ØVELSE 2: Foreninger og frivilligopgaver – lav en liste og markér de mest relevante:
•

•

Cykling uden alder – cykling med borgere

•

•

Plejehjem med frivilligaktiviteter

•

Ældresagen – besøgsvenner, fysisk aktiviteter

•

Røde Kors – Besøgsven, telefonvenner, kreaklub for

•
•
•

ældre

•
•

•

•
•
•

for mennesker med handicap – miljørunder
•

Venskabsforening for Lavuk Stjernen – cykelture på
rickshaw med borgere

•
•

Venner af Captum - Venskabsforening for institution

•

Red barnet – lektiecafe for børn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TJEKLISTE - passer foreningen til gruppefrivillighed?
q Foregår frivilligopgaven på faste ugedage og tidspunkter?
q Har foreningen faste opgaver, der foregår over en længere
periode? (fx mere end én måned om året)
q Kan frivilligopgaverne løses af flere forskellige personer, der skiftes
til at være frivillige?
q Kan de unge træde hurtigt ind i opgaven og få oplevelsen af at
gøre en forskel og bidrage?
q Hvis ikke - kan du gå i dialog med foreningen om, hvordan
opgaverne kan tænkes på en anden måde, så det passer til
gruppefrivillighed?

Brug redskaberne
fra ”Få foreninger
med” til at tilpasse
foreningens
opgaver til
gruppefrivillighed

