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Lokale kurser 
og workshops

For frivillige og flygtninge i 
Venner Viser Vej



Bestil gratis kurser  
og workshops
Venner Viser Vej tilbyder kurser og workshops, der afvikles 
lokalt. 

Kurserne er til frivillige. Her giver fagpersoner inspiration 
og konkrete værktøjer til at forstå og håndtere de udfor-
dringer, I kan møde i jeres frivillige arbejde. Der er også 
mulighed for erfaringsudveksling.

Vores workshops er både for flygtninge og frivillige. Det er 
en god mulighed for en hyggelig dag sammen, der giver 
fælles viden og nye kompetencer. 

Kurser til frivillige

Sundhed / Viden om flygtninges fysiske og psykiske 
sundhed, som forudsætningen for et aktivt liv.

Hverdagsmestring / Viden om (gen-)etablering af et 
meningsfuldt familieliv i et nyt land. 

Støt op om vejen til job / Regler og ordninger på be-
skæftigelsesområdet og samarbejdet med jobcenteret.

Kulturmødet / Inspiration til at håndtere kulturmødet.

Workshops til flygtninge og frivillige

Førstehjælp / Fire timers diplomgivende kursus i 
førstehjælp.

Liv i madpakken / Inspiration til en sund madpakke og 
møde med verdenskøkkenet.

Det gode arbejdsliv / Redskaber til at arbejde med de 
typiske forventninger og dilemmaer på arbejdsplad-
sen og til, hvordan man bruger sin praktik bedst.

Jobsøgning for alle / Tips og tricks om jobsøgning 
og det gode CV. Vi stiller bl.a. skarpt på, hvordan man 
finder og søger deltidsjob/småjobs til de voksne og 
fritidsjob til de unge i familien.

Hvordan gør du?
Når du bestiller et kursus eller en workshop, kommer der 
en oplægsholder eller underviser ud til jer lokalt. Det varer 
typisk tre timer og kan foregå som et fyraftensarrange-
ment, i dagtimerne eller i weekenden.

Læs mere og bestil på vennerviservej.dk

Kurser og workshops er gratis og udbydes i forbindelse med projekt Venner 
Viser Vej – et partnerskab mellem DRC Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Fo
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