
 

Et frivilligt engagement til fordel for et barn/ung som har en kronisk 

sygdom (børnegigt, epilepsi eller type-1 diabetes) 
 

Vi søger unge (18 – 30 år) med børnegigt, epilepsi eller type-1 diabetes til en mentorordning i 

Svendborg Kommune i perioden april – juni 2016.  

 

Mentor opgaven består i at dele egne livserfaringer med et barn og eller ung som har samme kroniske 

sygdom, drøfte emner som er relevante og måske bidrage til et fællesskab med andre børn/unge, som 

har samme kroniske sygdom. På den måde vil dine erfaringer skabe robusthed for barnet/ den unge og 

være med til at skabe et bedre liv med sygdommen.  

 

Din profil: 

 Du er mellem 18 og 30 år 

 Du er bosiddende i Svendborg eller i nærheden 

 Du har erfaring med livet med en kronisk sygdom og vil dele relevante erfaringer og overvejelser 

med et barn /en ung  

 Du er troværdig og tillidsfuld, kan overholde aftaler og er god til at lytte 

 Du har ca. 7 timer /måneden til: 

o Fysisk møde med din mentee (barn/ung) ca. hver 3. uge. 

o kommunikation og sparringsmøde med andre unge mentorer  

 

Du får: 

 En fantastisk oplevelse, hvor du har mulighed for at støtte et barn/ung i en periode af livet, hvor 

sygdom ofte kan være en stor udfordring 

 Kursusforløb sammen med andre unge mentorer blandt andet med: 

  Indblik i ”den gode samtale”, samtale teknikker, konflikt styring, tavshedspligt og ry, 

teamwork og teamspiret m.m. samt evalueringsproces 

 Et netværk med andre unge mentorer 

 Dækket dine udgifter i forbindelse med forløbet 

 

Send en kort og ærlig mail om dig selv om, hvorfor du gerne vil være med. 

 

Mailen sendes til frivillighedskonsulent Miriam Munksgaard, e-mail: mim@diabetes.dk  

senest den 31. marts 2016. Det er vigtigt at du angiver din alder samt din adresse.  

 

På genhør! 

 

Diabetesforeningen, Dansk Epilepsiforening, Gigtforeningen  

& Svendborg Kommune 
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