Bliv voksenven

Alle har brug for en ven

Hvem kan blive voksenven?

Hjælp og støtte i venskabet

Du skal have psykisk og fysisk
overskud til at være en ekstra
voksen i et barns liv og have tid til
at mødes med barnet 2-4 gange om
måneden.

Når du er godkendt som voksenven
og matchet med et barn, skal du det
første år deltage i netværksmøder
sammen med andre voksenvenner. Her udveksler I oplevelser og
erfaringer og får råd og vejledning af
Børns Voksenvenner.

For at blive godkendt som voksenven, skal du gennemgå vores
systematiserede
og
grundige
screenings- og matchproces med
interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb.
Alle voksenvenner skal desuden
fremvise en ren børne- og straffeattest.

En ekstra voksen

Mange børn vokser op med spinkle
voksennetværk. Det kan fx skyldes
skilsmisse, dødsfald, sygdom eller
svære handicaps i den nærmeste
familie. Er der ikke andre fortrolige voksne og rollemodeller i barnets liv, kan det påvirke barnets
trivsel og føre til ensomhed og lavt
selvværd.
Som frivillig voksenven er du med
til at give et barn øget selvværd
og mod på nye udfordringer. De
børn, som får en voksenven, er
typisk mellem 6 og 12 år.

Det kræver ikke det store at
gøre en kæmpe forskel
I mødes typisk et par timer 2-4
gange om måneden, og I bestemmer selv, hvad I laver. I kan tage til
fodboldkamp, i skoven eller blive
hjemme og snakke eller lave mad.
Det vigtige er relationen, og at
barnet oplever at få den fulde
opmærksomhed fra en voksen, som
er der for barnet – uden betingelser
og helt frivilligt.
Som voksenven er du med til at
gøre en livsvarig positiv forskel for
et barn.

Vi følger venskaberne tæt det første
år, og som voksenven er du altid velkommen til at kontakte os,
hvis du har brug for rådgivning om
venskabet – også efter det første år.
Alle venskabspar bliver desuden
inviteret til lokale arrangementer.

Om Børns Voksenvenner
Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, som skaber
venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med
tid og overskud til at gøre en forskel for et barn.
Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at venskaber gennem
Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.
Vi danner venskaberne på baggrund af vores systematiserede og grundige
screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb.
Det kan tage tid at finde det rigtige match, men vores grundige proces er
afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Den store
grundighed er også med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre.
  
Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion,
økonomiske interesser og offentlige myndigheder.

Vil du vide mere?  
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Eller giv denne folder til én,
som kunne blive en god voksenven.

Læs mere og find kontaktoplysninger på voksenven.dk
Du kan også finde os på Facebook og Instagram.

