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Jobopslag: Vil du være frivillig i De An-

bragtes Vilkår? 
Er du tidligere anbragt og vil du være med til at give nuværende anbragte en stemme og 

få deres viden og erfaringer frem? Så kan du lige nu blive frivillig i De Anbragtes Vilkår og 

blive en del af vores nye undersøgerkorps. 

 

I De Anbragtes Vilkår arbejder vi for, at anbragtes stemme bliver hørt og inddraget. Det er nemlig et 

stort problem, at mange nuværende anbragte ikke oplever at blive hørt og forstået. Nu kan du være 

med til at gøre en kæmpe forskel! Med din anbringelsesbaggrund kan du være nøglen til, at nuvæ-

rende anbragte bliver hørt. For børnene og de unge er det nemlig vigtigt, at dem, de fortæller deres 

oplevelser og erfaringer til, er nogen, der forstår dem og forstår hvad det vil sige at være anbragt. 

Så vil du være med til at sikre, at nuværende anbragte bliver hørt, så er det netop dig vi søger. 

Hvad betyder det? 
Som del af De Anbragtes Vilkårs undersøgerkorps, vil du fx komme ud og interviewe anbragte børn 

og unge, holde workshops eller lignende, hvor målet er at få de anbragtes stemme frem. Du får med 

andre ord en hjælper-rolle, hvor du hjælper til, at nuværende anbragte bliver hørt og forstået. Men 

du kommer ikke til at gøre det alene. Vi sikrer, at du bliver klædt på til opgaverne og at du altid er 

sammen med andre frivillige i arbejdet. 

Hvad får du ud af det? 
• Du bliver en del af en fantastisk organisation, hvor det er en hjertesag for os alle, at anbragtes 

vilkår bliver bedre. 

• Du bliver en del af en af vores frivillig-klynger, hvor I mødes en gang om måneden. På klyn-

gemøderne vil du og de andre frivillige støtte hinanden, dele erfaringer og kvalificere forenin-

gens arbejde og anbefalinger.  

• Du får vores grunduddannelse samt en skræddersyet uddannelse, så du bliver klædt på til 

de spændende opgaver du kan få som frivillig. 

• Et meningsfuldt og fleksibelt frivilligt arbejde, hvor du er til at gøre en kæmpe forskel for nu-

værende anbragte - men hvor du løbende selv bestemmer, hvor mange timer du kan 

lægge i arbejdet. 

Hvordan søger du? 
Hvis du er interesseret i at blive frivillig i De Anbragtes Vilkår og en del af vores særlige undersøgerkorps 

så send en kort ansøgning til signe@deanbragtesvilkar.dk  

Du er naturligvis også velkommen til at ringe til Signe på 60 82 66 19, hvis du har nogle spørgsmål. 
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