Ofir - Find dit nye job - Søg blandt 27.832 ledige job | Ofir.dk
Ofir er en jobportal, hvor man kan finde ledige jobs inden for alle brancher. På
hjemmesiden kan man søge efter jobs, og bruge de forskellige filtre for at finde den rette
stilling. Hjemmesiden indeholder værktøjer til jobsøgning, samt gode råd til hvordan man
skriver en ansøgning, CV osv.
Jobindex - Job og ledige stillinger. Find ledige job | Jobindex
Jobindex er Danmarks største jobportal, hvor man kan finde ledige jobs inden for alle
brancher. På hjemmesiden kan man søge efter jobs, og bruge de forskellige filtre for at
finde den rette stilling. Hjemmesiden indeholder også gode råd til jobsøgningen, og man
kan få personlig jobvejledning. Det kræver dog, at man opretter et aktivt CV på Jobindex.
Jobsam - https://www.jobsam.dk/index.html
Jobsam er en hjemmeside som samler råd og information om jobsøgning, ansøgning,
CV og jobsamtale.
FAKTI Erhvervsvejledning (Nordvest) - Vejledning | FAKTI
FAKTI er en forening for flygtninge- og indvandrerkvinder i København, som tilbyder
undervisning og rådgivning. Hos FAKTI arbejder en socialrådgiver som tilbyder
jobvejledning.
Diakoniens hus Jobrådgivning (Tingbjerg) - Socialrådgivning | Tingbjerg Kirke (tingbjergkirke.dk)
Diakoniens hus er en del af Tingbjerg kirke og de har socialrådgivning som et gratis tilbud
for borgere. Her kan man få hjælp til at skrive ansøgninger og CV af en uddannet
socialrådgiver.
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Studievalg Danmark uddannelsesvejledning - Forside - StudievalgDanmark
Studievalg Danmark er en vejledningsinstitution som er forankret i Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Vejlederne er uddannede studie- og karrierevejledere, og de
vejleder gratis i uddannelse og optagelse. De tilbyder vejledning på zoom, telefon og ved
fysisk fremmøde. Derudover holder de arrangementer og oplæg om motiveret
ansøgning, optagelse.dk osv.
Dansk Flygtninge hjælp Online lektiehjælp for personer med flygtningebaggrund - DRC
| Online lektier og sprog
Dansk Flygtningehjælps frivillige tilbyder online lektiehjælp til studerende på
videregående uddannelser. For at få lektiehjælp skal man anmode om at blive medlem
af deres Facebook gruppe, hvorefter man skal oprette et opslag med beskrivelse af,
hvad man har behov for hjælp til. En af de frivillige melder sig til at hjælpe, og kontakten
kører videre på en anden kommunikationskanal.
Diversity Works (Nørrebro) - NETVÆRK | Indvandrerkvindecentret (i-kc.dk)
Diversity Works er et frivilligt tilbud som henvender sig til minoritetsetniske danskere. De
yder bl.a. rådgivning og afholder forskellige netværksskabende aktiviteter. Indvandrer
Kvindecentret afholder Lektie- og netværkscaféer to gange om ugen, og der bliver taget
udgangspunkt i den enkeltes niveau og kompetencer.
Netværksgruppen i København Støtte til dansk og uddannelse (Nordvest) - »
Lektiecafeen (frivillighuset.net)
Netværksgruppen i København er en del af Dansk Flygtningehjælp, og de frivillige
hjælper flygtninge og andre personer med udenlandsk baggrund. De afholder Lektiecafé
to gange om ugen og der tilbydes hjælp til dansk, matematik og andre fag. De tilbyder
også 1 til 1 lektiehjælp, hvor man kan søge om lektiehjælp fra en bestemt frivillig gennem
en periode, hvis man er under uddannelse.
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus Lektiehjælp (Tingbjerg) - Lektiehjælp | Københavns
Biblioteker (kk.dk)
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus tilbyder lektiehjælp for unge og voksne to gange om ugen.
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Tingbjerg Forum Studiecafé (Tingbjerg) - Studiecafé | Tingbjerg forum
Tingbjerg Forum afholder lektiecafé for voksne og unge over 15 år, hvor man kan få
hjælp med dansk, fysik, samfundsfag osv.
Uddannelsesguiden/eVejledning
eVejledning er et tilbud i samarbejde med uddannelsesguidens redaktion. Udover at
vejlede over chat, mail og telefon, vejleder de også over Skype/zoom. De har også et
relativt nyt tilbud der hedder Tjek Dit Arbejdsliv, som er for folk over 25 som har
erhvervserfaring og har brug for at få afklaret deres karrierevej. Tilbuddet indebærer, at
man har op til 3 Skype/zoommøder med samme vejleder, så man sammen kan følge op
på forrige møde og eventuelle fremskridt/udfordringer. De holder også en masse
webinarer om både ungdomsuddannelse, videregående- og voksenuddannelse samt for
fagprofessionelle.

Duolingo - Duolingo - The world's best way to learn a language
Duolingo er en webside og en app der tilbyder gratis danske sproglektioner. Som bruger
kan man gå ind på hjemmesiden eller downloade appen på telefonen.
Dansk Flygtningehjælp Online sproghjælp til voksne - DRC | Online lektier og sprog
Dansk flygtningehjælp tilbyder online sprogtræning for voksne, og det er dem som
matcher en frivillig og en elev. For at få sproghjælp skal man anmode om at blive medlem
af deres facebookgruppe, som er inde på hjemmesiden. Derefter finder Dansk
flygtningehjælps konsulent en frivillig, og så aftaler de efterfølgende, hvilken
kommunikationskanal de skal bruge.
Dansk Flygtningehjælp Dansktræning på Vollsmose Bibliotek (Vollsmose) - Aktivitet Dansktræning på Vollsmose Bibiliotek - Frivilligbasen (drc.ngo)
Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe afholder dansktræning for voksne på Vollsmose
Bibliotek en gang om ugen. Dansktræningen tilrettelægges efter de fremmødtes behov,
og der er mulighed for gruppediskussioner, opgaver, spil og andre aktiviteter som
understøtter dansktræningen. Der kræves ikke tilmelding, man møder bare op.

Sprogcafé | Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (fts-odense.dk)
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Sprogcaféen har åbent tre gange om ugen, hvor man kan øve dansk sammen med
organisationens medarbejdere og frivillige. Desuden hjælper de med at læse og forstå
breve og regninger, hvis man har brug for det.
Dansk Flygtningehjælp Samtale- og Studiecafé for voksne i Gellerup (Gellerup) - Aktivitet
- Samtale- og studiecafé for voksne Gellerup - Frivilligbasen (drc.ngo)
Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe afholder samtale og studiecafé for voksne i
Gellerup. De frivillige har materialer som letlæselige bøger, aviser og billeder, og de fører
også samtaler med brugerne af caféen.
Dansk Flygtningehjælp Samtalecafé (Nordvest) - » Sprog og samfund (frivillighuset.net)
Netværksgruppen i København er en del af Dansk Flygtningehjælp, og de frivillige
hjælper flygtninge og andre personer med udenlandsk baggrund. De afholder
samtalecaféer, hvor der er mulighed for at øve samtale om hverdagsemner i en mindre
gruppe som består af frivillige og andre brugere.
FAKTI Danskundervisning (Nordvest) - Danskundervisning | FAKTI
FAKTI er en forening for flygtninge- og indvandrerkvinder, som tilbyder undervisning og
rådgivning. De tilbyder danskundervisning på to niveauer to gange om ugen, og
undervisningen tilrettelægges efter deltagernes behov, men undervisningen er
hovedsagelig for personer, som ikke taler meget dansk.
Dansk Flygtningehjælp Sprogcaféen i Tårnby - Aktivitet - Sprogcaféen i Tårnby Frivilligbasen (drc.ngo)
Dansk Flygtningehjælp holder sprogcafé på VSK sprogskolen i Tårnby. Caféen er et
mødested for danskere og nye i Danmark, og formålet med caféen er at den skal være
netværksdannende, og de frivillige skal hjælpe folk med sprog, lektier og
hverdagsproblematikker.
Café i Røde Kors Slagelse - Integration - Slagelse - Røde Kors (drk.dk)
Man kan møde op og tale dansk i caféen - hver torsdag fra 14.30-17.00.
Sted: Jernbanegade 7, 1. sal, 4200 Slagelse
Elderlearn
Ældre borgere og sprogstuderende udlændinge taler sammen.
Sted: I den ældres hjem eller tæt på det.
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Netværk
Integrationshuset Kringlebakken (København): https://www.kringlebakken.dk/copy-ofkultur-og-samfund
Integrationshuset

Kringlebakken

er

et

hus

til

kvinder

med

flygtninge

og

indvandrerbaggrund. De tilbyder forskellige former for støtte som eksempelvis
rådgivning, socialfaglig støtte og netværksskabende aktiviteter. De afholder Fredagscafé
hvor de laver forskellige sjove aktiviteter som eksempelvis ture ud af huset, havearbejde
og kreativt arbejde.
Røde Kors Netværkshuset Nørrebro (København) - Netværkshuset Nørrebro - Røde
Kors (drk.dk)
I Netværkshuset Nørrebro er der mulighed for at møde nye mennesker. De frivillige i
huset arrangerer forskellige hyggelige aktiviteter, men det er også muligt at møde op til
en kop kaffe eller få trænet det danske sprog.
Røde

Kors

Netværksgrupper

(Slagelse)

-

https://slagelse.drk.dk/aktiviteter/netvaerksgrupper/
Røde Kors Slagelse har netværksgrupper til forskellige formål. De har blandt andet
Mandagsgruppen og Tirsdagsgruppen, som mødes til sang og snak om personlige
oplevelser. De tager sig også tid til at diskutere, hvad der rører sig ude i samfundet.
Formålet med grupperne er at skabe relationer og forebygge ensomhed.
Tingbjerg Forum - Beboer café med hygge og rådgivning (Tingbjerg) - Beboercafé med
hygge og rådgivning | Tingbjerg forum
Tingbjerg Forum afholder beboer café, hvor man kan tale med andre og få mere
information om mulighederne i Tingbjerg. Derudover er der en beboerrådgiver til stede,
som man kan snakke med om økonomi, sociale forhold osv.
Sabaah (Aarhus og København) - Aktiviteter – Sabaah
Sabaah er en forening, som henvender sig til LGBT+ personer med minoritetsetnisk
baggrund. De afholder netværkscaféer, hvor LGBT+ personer med minoritetsetnisk
baggrund kan mødes og snakke under trygge og diskrete forhold. Café Sabaah Aarhus
er et århusiansk mødested for LGBT+ personer med minoritetsetnisk baggrund. Café
Pavo Købenavn er et københavnsk mødested LGBT+ personer med minoritetsetnisk
baggrund. Café+ København er en kvindecafé, som henvender sig til LBT kvinder med
minoritetsetnisk baggrund.
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Kvindegruppe | Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (fts-odense.dk)
Kvindegruppen mødes en gang om ugen, og laver forskellige aktiviteter sammen både
inde og ud af huset. Kvinderne i gruppen er forskellige, og der lægges vægt på at møde
hinanden med tillid og interesse.

Rådgivning
SIND - Den Landsdækkende Telefonrådgivning | SIND
SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse for
mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. De har en landsdækkende
telefonrådgivning, hvor man kan ringe og få gratis rådgivning, hvis man har det svært.
Inde på hjemmesiden kan man også finde information om sindslidelser og psykiske
diagnoser.
Lev uden vold - https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/national-hotline/
Lev uden vold er et videnscenter der arbejder for at sikre voldsofre bedre hjælp. Personer
som er udsat for vold og deres pårørende, kan ringe til Lev uden volds telefon eller skrive
til deres chatrådgivning, for at få hjælp fra organisationens rådgivere.
Nyidanmark.dk Ny i Danmark
Nyidanmark drives af Udlændingestyrelsen og Siri, og inde på hjemmesiden findes der
et samlet overblik over udlændingeregler i Danmark.
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