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BLIV FRIVILLIG I  
VORES UNGECAFÉ
– OG GØR EN FORSKEL FOR EN ANDEN 
UNG ET PAR TIMER OM UGEN



Vil du bruge et par timer 
om ugen, sammen med 
en anden ung? 

Så bliv cafévært i vores UngeCafé i Ungehuset Værket, Ved Vandværket 1 i 
Vejle. Det er mandage eller onsdage fra kl. 14.00 - 16.45. 

Vi søger dig, der 

• Har lyst til at gøre en forskel
• Vil indgå i et fællesskab 
• Er  mødestabil
• Vil være med til at skabe et trygt fællesskab, hvor alle bliver set, mødt og hørt som 

de mennesker de er, så de har mulighed for at udvikle sig. 

Hvad er UngeCaféen

UngeCaféen er et tilbud i Vejle Kommune, hvor unge kan komme og spille spil, drikke 
kaffé/the, hygge, gå ture, lave mad, lave krea eller bare snakke. Andre gange følges vi 
til foredrag eller andre aktiviteter i byen. 

Der er ikke noget krav til, hvad du skal lave sammen med den unge. Det er du selv med 
til at bestemme. 

Hvem er målgruppen

UngeCaféen er primært for unge mellem 15 og 25 år, der savner nogen at være sam-
men med, fx i en periode i livet, hvor sociale og psykiske udfordringer fylder.

Caféen driver vi sammen med URL - Ungdommens Røde Kors. 

Målgruppen er

• Unge mellem 15-25 år der bor, arbejder eller går i skole i Vejle Kommune
• Unge som føler sig sårbare og gerne vil styrke deres kompetencer/deltagelse i 

sociale fællesskaber.
• Unge der ønsker at komme ud i et trygt fællesskab med andre unge. 
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Dig som frivillig

• Du er med til at tage i mod nye unge i caféen, vise rundt og få dem til at føle sig 
trygge og velkomne. 

• Du er med til at arrangere og igangsætte aktiviteter - det kan være planlagte 
aktiviteter eller noget du/I fi nder på dagen. Det kan fx være spil, bål, madlavning, 
bagning, krea, gåture eller noget helt andet. 

• Du er åben og nysgerrig og god til at spørge ind til den unge og få den unge til at 
åbne op og snakke i fællesskabet. 

• Du er opmærksom på andre tilbud og arrangementer, som kunne være interessan-
te for den unge og deltager evt. også selv i dem sammen med den unge. 

• Praktiske opgaver
Vi hjælpes om alt, men de unge har nogle gange brug for at blive ”holdt i hånden” i 
forhold til oprydning m.m. Det er din rolle at hjælpe med til det. 

• Spotte de unge som kan bidrage i fællesskabet. Kan de fx være styrende i en en-
kelt eller fl ere aktiviteter. 

• Spotte de unges interesser - hvad interesserer de sig for og går op i.

Er det noget for dig? 

Så send en SMS til 1910 med teksten UNIVERSET. Så ringer vi dig op hurtigst mu-
ligt. 

Se mere på www.ungeuniverset.vejle.dk


