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– hvor ildsjæle brænder igennem...

MORFAR M/K …..
GØR DIG KNIVSKARP
Det handler om at få ressourcestærke til at hjælpe
unge mellem 15 og 25 år med særlige udfordringer i
gang med en ungdomsuddannelse.
Det kan også handle om at hjælpe unge med at få en
tilknytning til arbejdsmarkedet.
I centrum er det personlige møde mellem mennesker
og generationer.
Hvor den unge i en god relation med en ung eller ældre
medborger kan få talt om de svære ting i livet.
Kompetenceudvikling for både den
unge og den ældre generation.

HVAD KAN VIRKSOMHEDERNE
OG DERES MEDARBEJDERE
BIDRAGE MED:
• Lyst og interesse til at tage imod en ung som kræver
lidt ekstra opmærksomhed.
• Praktikforløb
• Arbejdsprøvning
• Fritidsjob
• På sigt en læreplads
• Den unge har en personlig mentor, som støtter op
omkring hele forløbet i virksomheden.
Vi håber på, at projektet får stor opbakning i erhvervslivet i Vejle, da det er i alles interesse, at alle
unge får en god tilknytning til arbejdslivet.

MORFAR M/K ….. HVORFOR
• Nogle unge har god brug for særlig opmærksomhed, når de skal i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan være boglige, sociale og personlige
udfordringer.
• De har brug for positiv opbakning og ekstra støtte
for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse
• Fordi mange unge har gavn af et større netværk
af ordentlige voksne, som kan have afgørende
betydning, når de møder vanskeligheder og modstand.

MORFAR M/K ….. HVEM ?
• Unge – voksne som frivilligt og uden løn har
overskud til at bruge 2-5 timer på en ung om
ugen
• Unge – voksne som ser det som en fælles opgave, at alle unge får succes med en ungdomsuddannelse eller et job
• Unge – voksne som ser det som en udfordring og
glæde at gøre en forskel i et ungt menneskes liv
• Unge – voksne, som vil indgå i et positivt,
høfligt og ydmygt samarbejde med forskellige fagpersoner.

Der kan være mange forskellige opgaver, den unge har brug
for støtte til:
• Morgenvækning
• Positiv opbakning
• Gode samtaler og omsorg
• Finde ufaglært arbejde til unge inden de starter uddannelse
• Skabe netværk – fritidsinteresser
• Blive guidet i privatøkonomi
• Besøge den unge under praktikophold,
• Opgaveskrivning/lektier/ skrive ansøgninger
• Finde en læreplads og praktikplads

OM PROJEKT FRIVILLIG
Projekt Frivillig arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i
frivillige aktiviteter. Vi samarbejder blandt andet med foreninger og frivillighedsvejledere på ungdomsuddannelserne om at
informere og inspirere de unge.
Projekt Frivillig er et tværministerielt initiativ, hvis formål er at
engagere elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger og organisationer.

HVAD KAN DU BRUGE ET FRIVILLIGT
JOB OG ET FRIVILLIGBEVIS TIL?
Udover glæden ved at gøre noget godt for andre, kan du ved at deltage i et
frivilligt projekt i mindst 20 timer få et Frivilligbevis. Dette bevis kan du bruge,
når du senere skal søge ind på en videregående uddannelse eller søge arbejde.
Mange innovative virksomheder lægger stor vægt på, at deres medarbejdere viser initiativ og social ansvarlighed.
Beviset fortæller om din særlige indsats og dine kompetencer og
vedlægges dit eksamensbevis.

