FRIVILLIGBEVIS
Ann-Marie
Ann-Marie har gennemført forløbet ”Frivillig – en del af fællesskabet” i skoleåret 2019-2020. Som deltager i forløbet har hun været i
frivillighedspraktik i Wefood (Folkekirkens Nødhjælp) og har deltaget i et undervisningsforløb om frivilligt arbejde og foreningsliv sammensat
af Sammenslutningen af Unge Med Handicap, Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valby og Institut for Blinde og Svagsynede.
Forløbet er støttet af Socialstyrelsens pulje til at få flere med i frivillige fællesskaber.
Som frivillig i Wefood har Ann-Marie gjort en forskel ved at løse opgaver af praktisk karakter. Herunder rengøring og vedligeholdelse af
butikkens område, opsætning af varer, stået i kassen og givet kunder en god oplevelse. Disse opgaver er værdifulde, fordi de bidrager til at
modvirke madspild, og til at samle penge ind til FolkekirkensNødhjælp.
Som deltager i undervisningsforløbet har Ann-Marie opnået:
Viden om foreningsliv, afklaring om motivation og interesser, afklaring om egne styrker og svagheder ift.at indgå i en frivillig opgave og i et frivilligt fællesskab og
træning af sociale færdigheder ift. at indgå i et frivilligt fællesskab sammen med andre.
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Ann-Marie har mødt den frivillige verden med mod og gåpåmod, og har turdet være sig selv. Hun er en rollemodel,
som er med til at vise, at alle unge kan gøre en forskel.

Ann-Marie har gennemført forløbet ”Frivillig – en del af fællesskabet” i skoleåret 2019-2020. Som deltager i forløbet har hun været i frivillighedspraktik i Wefood
(Folkekirkens Nødhjælp) og har deltaget i et undervisningsforløb om frivilligt arbejde og foreningsliv sammensat af Sammenslutningen af Unge Med Handicap,
Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/ Valby og Institut for Blinde og Svagsynede. Forløbet er støttet af Socialstyrelsens pulje til at få flere med i frivillige fællesskaber.

Som frivillig har Ann-Marie arbejdet med at være mere social og åben overfor andre. Hun har taget stort ansvar for at skabe en succesoplevelse
i det frivilligearbejde, fordi hun har været aktiv, deltagende, stillet spørgsmål
og vist sig som et åbent, venligt og imødekommende menneske.
Som frivillig i Wefood har Ann-Marie gjort en forskel ved at løse opgaver af praktisk karakter. Herunder rengøring og vedligeholdelse af butikkens område, opsætning

af varer, stået i kassen og givet kunder en god oplevelse. Disse opgaver er værdifulde, fordi de bidrager til at modvirke madspild, og til at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Ann-Marie har set små og store opgaver i et større billede, og har fundet mening i selv den mindste opgave,
Som deltager i undervisningsforløbet har Ann-Marie opnået: Viden om foreningsliv, afklaring om motivation og interesser, afklaring om egne styrker og svagheder ift.
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Ann-Marie har mødt den frivillige verden med mod og gåpåmod, og har turdet være sig selv. Hun er en rollemodel, som er med til at vise, at alle unge kan gøre
en forskel.
Som frivillig har Ann-Marie arbejdet med at være mere social og åben overfor andre. Hun har taget stort ansvar for at skabe en succesoplevelse i det frivillige
arbejde, fordi hun har været aktiv, deltagende, stillet spørgsmål og vist sig som et åbent, venligt og imødekommende menneske.
Ann-Marie har set små og store opgaver i et større billede, og har fundet mening i selv den mindste opgave, som har været motiverende for hendes indsats.
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