Tværkulturel studiekreds for kvinder søger frivillige
-

Har du lyst til at hjælpe kvinder med anden etnisk baggrund med
at skabe netværk og blive klogere på det danske samfund?

Studiekredsen er for kvinder med anden etnisk baggrund, der gerne vil lære mere
om det danske samfund, skabe et frirum, få bevægelse og motion ind i hverdagen
og være en del af et fællesskab.
Hver mødegang består af to dele – en fysisk aktivitet og et oplæg med relevans for
deltagerne. Den fysiske aktivitet kan være f.eks. yoga eller cykeltræning.
Oplæggene kan handle om f.eks. børn og kvinders sundhed, det danske
sundhedsvæsen, rettigheder og pligter ift. arbejdsmarkedet, hvor en ekstern
underviser holder et oplæg. Men kvinderne er med til at bestemme indholdet af
mødegangene og derfor kan indholdet variere.
Studiekredsen er en del af et 2-årigt projekt, som Dansk Flygtningehjælp og
Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn har fået bevilget af Styrelsen for
International Rekruttering og Integration.
Som frivillig skal du være med til at planlægge indholdet af de 10 mødegange
sammen med kvinderne og tovholderen for studiekredsen.
Sammen med de andre frivillige sætter I rammerne for hver mødegang og sørger
for, at I kommer godt igennem programmet.
Studiekredsen mødes en gang om ugen fra kl. 18-20 i 10 uger.
Vi forventer at du:
•
•
•
•

er et åbent og rummeligt menneske
evner at gå ind i relevante emner for kvinderne
kan tage ansvar og arbejde selvstændigt
har lyst til at deltage i min. 5 af de 10 mødegange

Vi tilbyder:
Vi kan tilbyde et super sjovt frivilligjob, hvor du går glad hjem hver gang! Ud fra en
tidligere studiekreds ved vi, at det gør en stor forskel for kvinderne, at de har
mulighed for at deltage i studiekredsen.
Vi glæder os til at høre fra dig – du kan kontakte Camilla Elnegaard
på 2082 7300 eller på mail: co@frivilligmidtfyn.dk
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