MENTORBARN søger frivillige mentorfamilier i hele landet,
som vil gøre en forskel for et anbragt barn på børnehjem.

MENTORBARN er en NGO (non government organisation) som har eksisteret siden 2014.
Vi er kendetegnet ved professionalisme, en stærk bestyrelse og advisory board, struktur, samarbejde,
udvikling og vidensdeling.
Vi samarbejder med kommuner og døgninstitutioner landet over, og har ligeledes frivillige mentorfamilier
tilknyttet på landsplan.
Som frivillig mentorfamilie vil du være med til at gøre en forskel, ikke bare nu men også fremadrettet.
I skal som familie være enige, og have nogle timer hver uge, hvor barnet/den unge kan komme, og være en
del af jeres familie. Der skal ikke ske ekstra ting, og i behøver ikke tage på ture.
Det handler om at være sammen, og lære barnet at mestre hverdagen.
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I bliver screenet til et barn som passer til jer
I får MENTORBARN's uddannelse, som kun er til jer eksklusivt.
Supervision til jer og jeres egne børn
I kommer til at gøre en stor forskel i jeres lokalområde
Tilknytning til et børnehjem
Et stort netværk indenfor NGO verden
En langvarig relation til et barn som har brug for jer

Jeres Profil:
● I har lyst til at gøre en forskel, og har mulighed for at åbne jeres hjem og hjerter for et anbragt barn.
● I er gode til at skabe relationer
● I er vant til at arbejde med mange forskellige mennesker, og kan bevare overblikket
● I har lyst til at få en uddannelse indenfor relationer og familieudvikling
● I har lyst til at indgå samarbejde med en NGO
Alle børn har krav på voksne der holder af dem. Det oplever de fleste børn og unge hver dag, men nogle gør
ikke. Dem støtter Mentorbarn.
Hvis I har yderligere spørgsmål til det at være frivillig mentorfamilie kan I sende en mail til
mentorfamilie@mentorbarn.dk.
For at ansøge skal I gå ind på www.mentorbarn.dk, og udfylde ansøgningsformularen.
Da vi hele tiden har brug for nye frivillige mentorfamilier, er der ingen ansøgningsfrist.

