DFUNK sommercamps : En investering i unge flygtninges
adgang til sociale fællesskaber og motivation
DFUNK Sommercamps 2019
I juli afholder DFUNK (Dansk Flygtningehjælp
Ungdom) tre sommercamps for unge flygtninge.
DFUNK sommercamps giver adgang til sociale
netværk med danske unge, intensiv
sprogtræning, samfundsforståelse, oplysning om
muligheder i Danmark og kreative workshops.
5 dages gratis ophold for unge
Alle unge mellem 16 og 30 år kan søge om at
komme med. 2/3 af pladserne er forbeholdt unge
flygtninge. DFUNK betaler opholdet, mad og
transport tur/retur. Man skal melde sig ind i
DFUNK for at kunne deltage (100 kr./år).

Ansøgningsfrist 10. maj 2019
Find ansøgningsskema og mere information på:
www.dfunk.dk/sommer
UGE 28: d. 9.-13. juli
Sommercamp Vest og Sommercamp Øst -

regionale camps som skaber engagement og
lokale fællesskaber
UGE 29: d. 16.-20.juli
Kvindecamp – et trygt og stærkt kvinde-

fællesskab hvor både frivillige og deltagere er
kvinder.

Hvordan er opholdet fremmende for unge
flygtninges motivation?
Udvikling af netværk
Unge flygtninge bliver en del af et stærkt
fællesskab, som afføder et bredt netværk og
tætte sociale relationer til danske unge. Samvær
med jævnaldrende bryder ensomheden, styrker
unge flygtninges selvværd og giver dem en
mulighed for at spejle sig i andre, herunder
positive rollemodeller med flygtningebaggrund.
Udvikling af sproglige og sociale kompetencer
Unge flygtninge opnår en mærkbar forbedring af
deres mundtlige dansk, får fornyet motivation og
udvikler kulturelle kompetencer, der ruster dem
til at begå sig i danske kontekster. Gennem
workshops bringer unge flygtninge aktivt deres
ressourcer i spil og tilegner sig færdigheder,
som er direkte anvendelige i forhold til job og
uddannelse.
Udvikling af samfundsengagement
Unge flygtninge får konkret viden om den danske
ungdomskultur og deres muligheder i Danmark.
Ved at blive mødt som en ressource og inviteret
ind i fællesskaber med danske unge, får unge
flygtninge de succesoplevelser, der skal til, for at
de kan udvikle tro på dem selv og større
motivation til at bidrage aktivt til samfundet.

