Vil du være med til at gøre en forskel for
unge mennesker i Thisted Kommune?
– Så kom til et uforpligtende informationsmøde og hør om,
hvordan du bliver frivillig rollemodel!
Vi leder efter personer, som har lyst og overskud til at være frivillige rollemodeller for unge mennesker, der har brug for ekstra
støtte og vejledning for at komme i gang med og gennemføre en
uddannelse. Disse unge mennesker har brug for ressourcestærke personer med livserfaring og tålmodighed, som kan give dem
den støtte og vejledning, de har brug for. Som frivillig rollemodel kan du derfor være lige netop det, der skal til for, at et ungt
menneske kommer i gang med og gennemfører en uddannelse.

At være rollemodel indebærer, at:
• Du bliver rollemodel for en eller to unge mennesker, som du
har et interessefællesskab med, og som du har kompetencerne og lysten til at hjælpe.
• Du mødes med de(n) unge minimum en gang hver fjortendes
dag. Hvor og hvornår I mødes, bestemmer I selv.

• Du deltager i netværksmøder en gang i kvartalet, hvor du
blandt andet får mulighed for at udveksle erfaringer med de
andre frivillige rollemodeller, og bliver klædt på til opgaven.

Vil du høre mere?
Så tilmeld dig informationsmødet, som foregår:
Tidspunkt: Mandag d. 3 .september kl. 19.00 til 21.00
Sted: FrivilligThy, Nytorv 8A, 1. sal, 7700 Thisted
Tilmelding til informationsmødet skal foregå
senest onsdag d. 29. august på:
E-mail: fr@frivilligthy.dk
Telefon: 9791 1877
Kontaktperson Anni Miller

Thisted

Projekt ’Udvikling og implementering af netværk for rollemodeller’
Projekt ’Udvikling og implementering af netværk for rollemodeller’ er et udviklingsprojekt, som gennemføres af Jobcenter Thisted, Ungdommens Uddannelsesvejledning Thy og
Frivillig Thy i samarbejde med Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence & Viden. Projektets overordnede formål er at udvikle og implementere et netværk af frivillige
rollemodeller, som kan bidrage med støtte og vejledning og hermed hjælpe unge mennesker i kommunen med at komme i gang med og gennemføre en uddannelse.

