BLIV PERSPEKTIV MENTOR!
________________________________________________
Vil du hjælpe en nydansker med at falde bedre til i
Danmark og hjælpe vedkommende med at komme
tættere på uddannelses- og arbejdsmarkedet?
Foreningen Nydansker er en non-profit organisation,
der arbejder med integration og mangfoldighed. Vi
driver blandt andet Perspektiv, i samarbejde med Københavns kommune, hvor du har mulighed for at blive
frivillig.

HVAD KRÆVER DET AT BLIVE PERSPEKTIV MENTOR?

HVEM ER MENTEES?

Det kræver, at du er god til at motivere og hjælpe mentee ud fra den livssituation, som vedkommende er i, at
du vil øve dansk med din mentee og synes det kunne
være spændende at mødes med en person fra en anden
kultur.

Størstedelen af de nydanskere, vi matcher i Perspektiv er
kvinder. Kvinderne kommer fra en lang række forskellige
lande og har vidt forskellige baggrunde. De fleste har begrænset uddannelse og erhvervserfaring, men de vil alle
rigtig gerne bryde igennem til det danske uddannelsesog/eller jobmarked. Langt størstedelen er familiesammenførte, men nogle har også andre opholdsgrundlag
som EU-borgere eller lignende.



Vi matcher ud fra køn, alder, faglighed og interesser



Du bestemmer selv hvilken type kandidat, du helst
vil matches med og hvornår du bedst har tid til et
forløb

HVORFOR BLIVE PERSPEKTIV MENTOR


For at gøre en forskel for en anden person



Møde mennesker, der står i en anden livssituation
og har en anden kulturel baggrund

HVAD SIGER JEG JA TIL?

De har alle været i Danmark mindst 1½ år, de fleste en
del længere, og har indtil nu været optaget af at falde til
og tage sig af deres familier.



Mindst ét forløb

TILMELD DIG I DAG!
Hvis du synes det lyder spændende, udfyld da en profil her. (OBS Skriv i profilen at det er Perspektiv, du ønsker at blive tilknyttet)



Indgå i et spændende netværk med karriere- og kulturværter fra en lang række virksomheder



At mødes 1-2 gange om måneden i 6 måneder - eller indtil der er enighed om at afslutte forløbet.



Få adgang til Foreningen Nydanskers hotline, hvor
mentor- og værtskonsulenter tilbyder sparring





Blive en del af et netværk med andre mentorer

At udfylde et online profilskema og deltage i et
kort efterfølgende telefoninterview, som vi bruger til at få en mere nuanceret profil af dig. Profilen bruges når vi matcher dig med en nydansker.

VIL DU VIDE MERE?
Eller kontakt: Monica Brædder +45 2594 8262,
meb@foreningen-nydansker.dk, hvis du vil høre
mere.

