Tal dansk Cafe – Hedensted.
-

et samarbejde mellem Venligboerne i Hedensted og KFUM og KFUK i
Hedensted-Løsning.
Opstartet februar 2017.

Formål:
Det overordnede formål med caféen er at fremme
integrationen af indvandrere og flygtninge i det danske
samfund. Vi mener, at integration i høj grad sker
gennem inkluderende fællesskaber. Derfor er formålet
med caféen at invitere indvandrere og flygtninge ind i et
fællesskab med danskere. Herved opbygges indbyrdes
tillid og relationer, og måske involvering i hinandens
liv, som rækker ud over caféarrangementerne.
Fællesskabet vil medvirke til, at deltagerne bliver bedre til det danske sprog og
får yderligere indsigt i dansk kultur, tradition og levevis.

Indhold:
Caféarrangementerne finder sted den 2. fredag i
måneden kl. 16 – 19 på Kastaniehøj, Kirkegade
16, Hedensted.
Arrangementerne bærer præg af café-stilen, hvor
folk kan komme og gå, når de vil. Der tilbydes
kaffe, the, saftevand, frugt og kage. Der er én
kort aktivitet hver gang, som skal sætte fokus på
dansk sprog og kultur, bl.a. sanglege, bankospil, børnesange. Der er også en
”stand”, hvor man kan få hjælp til at læse/forstå henvendelser fra offentlige
instanser. Det meste af tiden er der ”fri leg”, hvor de frivillige blander sig med
brugerne. Der snakkes, hygges, spilles, leges med børnene etc.
Flygtninge/indvandrere inddrages mest muligt i de praktiske gøremål, f.eks.
udskæring af frugt, kagebagning, oprydning m.m.

Frivillig:
Som frivillig bliver du en del af et fællesskab bestående af et miks af
indvandrere/flygtninge og danskere. Du kan være frivillig på to niveauer:
Niveau 1:
Du kan komme som en hel almindelig deltager i caféen uden nogen
forpligtelser. Man kommer som man er, og bringer sig selv i spil i det omfang,
man har lyst til. Det er af stor værdi bare at være tilstede som dig.
Niveau 2:
Som frivillig på niveau 2 indgår du i forpligtende
aftaler i det omfang, du kan og vil. Det kræver
ikke nogen specielle kompetencer bort set fra lyst
og energi til at tage del i planlægning af
aktiviteter og udførelse af praktiske opgaver. Du
er med til møder for frivillige, hvor du har
mulighed for at præge caféens virke på kort og
lang sigt. Du deltager i et fællesskab med andre
frivillige, hvor vi sparrer med hinanden og
sammen opbygger flere kompetencer til at
arbejde med integration.
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