
Efterværns Venner
Frivillig gren af Projekt Efterværn

Hvis du går med en komiker i maven, har du måske 

lyst til at give vores unge ’et billigt grin’. Hvis du 

selv har haft en udfordrende eller anderledes op-

vækst og gerne vil fortælle om det, vil du måske 

bidrage til en aften med livshistorier og debat. 

Hvis du arbejder med penge/privatøkonomi, vil du 

måske give en aften med rådgivning i at lægge 

budget. Og så videre! Projekt Efterværn hjælper 

selvfølgelig med planlægningen og udførelsen af 

arrangementet. Her bidrager du med interesse og 

tid; økonomien står projektet for.

• at være ’almindeligt’ frivillig i Efterværns Venner. 

Her vil du kunne deltage i både planlægningen og 

udførelsen af forskellige former for fællesarrange-

menter sammen med Projekt Efterværn. Her kan 

det være en fordel med (personligt) kendskab til 

målgruppen/udsatte unge. Dette er dog intet krav. 

Du kan også arbejde med fundraising eller PR el-

ler noget andet, du brænder for.

Kontakt:

Fansite på Facebook - ’Efterværns Venner’

 

Projektkoordinator og kontaktperson

Lea Thomsen

29 79 87 33

lea.thomsen@randers.dk

 

Projektmedarbejder og kontaktperson

Frank Dam Yde

29 79 87 34

frank.dam.yde@randers.dk
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Randers Kommune

Børn og Familiecenter Odinsgade

Odinsgade 14, 2

8900 Randers

3fløjet.indd   1 30-08-2010   10:49:04



Efterværns Venner 
Den frivillige gren af ’Projekt Efterværn - Tilbage 

til fremtiden’

 

• Har du levet dit liv af snørklede omveje og har 

du lyst til at dele dine erfaringer med andre?

• Er du pjattet med paintball, vild med at male 

eller noget helt andet? Og har du lyst til at dele 

din interesse med andre?

• Er du i en virksomhed, der har lyst til at give et 

bidrag til udsatte unge?

• Er du musiker, Paradise Hotel-deltager eller 

noget helt andet, der gør dig til en kendis? Og har 

du lyst til at give dig selv og de unge i projektet 

en uforglemmelig oplevelse?

 

Med andre ord: Har du noget at give, så skulle du 

måske være én af Efterværns Venner!

Målgruppe:

Projekt Efterværn er et efterværnstilbud for tidli-

gere anbragte unge mellem 17½ og 23 år, bosat i 

Randers Kommune.

 

Formål for Projekt Efterværn:

At udvikle, afprøve og forankre en effektiv, hel-

hedsorienteret og selvstændiggørende efterværns-

indsats for tidligere anbragte unge i aldersgruppen 

17½-23 år, bosat i Randers Kommune.

Metodeudvikling:

’Projekt Efterværn – Tilbage til fremtiden’ er et 

fireårigt projekt, finansieret af puljemidler fra So-

cialministeriet.

Formålet med puljen er at styrke efterværnsind-

satsen overfor unge, der ved deres 18. år ophører 

med en anbringelse. En styrkelse af efterværnet 

skal give tidligere anbragte unge de samme mulig-

heder for personlig udfoldelse, udvikling og sund-

hed som deres jævnaldrende, på trods af deres 

individuelle vanskeligheder. 

Der deltager i alt 10 kommuner på landsplan.

Baggrund for Efterværns Venner:

Faglitteratur på området påpeger, at anbragte/tid-

ligere anbragte ofte ønsker en relation til voksne 

’rollemodeller’, der ikke er professionelle fagper-

soner, men derimod har en personlig interesse i 

dem. Anbragte børn/unge er vokset op med voks-

ne, der i større eller mindre grad bliver betalt for 

at ’arbejde’ med dem. I Projekt Efterværn er de to 

medarbejdere også professionelle. Det vil sige, at 

projektet umiddelbart ikke er i stand til at tilgo-

dese dette behov.

Derfor tror vi på, det vil gavne de unge med en 

frivillig del af Projekt Efterværn. De kan på den 

måde opleve, at der findes mennesker, virksom-

heder og måske endda kendte, der vil dem og er 

interesserede i at støtte dem og bidrage til deres 

liv på forskellig vis. Det er vi sikre på, vil gøre en 

forskel.

Efterværns Venner:

Det er muligt at bidrage til Efterværns Venner på 

mange måder. Det kan være ved:

• at skabe opmærksomhed via medlemskab af 

fansitet ’Efterværns Venner’ på Facebook (benyt 

knappen ’synes godt om’ nederst til venstre).

• som virksomhed/kunstner/andet at bidrage med 

eksempelvis faciliteter til en bowlingaften, en tur 

i biografen, en minikoncert, præmier til en spille-

aften eller noget helt andet. Disse bidrag vil altid 

blive nævnt på Facebooks fansite for Efterværns 

Venner.

• at være med til at planlægge en enkelt aften for 

de unge i Projekt Efterværn. Hvis du er helt pjat-

tet med at danse, vil du måske give en dansetime. 

Hvis du er en rigtig bankohaj, tager du måske de 

unge med til banko en aften.  
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