
 

KOMPASSET – independent guidance for homeless migrants 

 
Kirkens Korshær er en frivillig, folkekirkelig landsorganisation, som har til opgave at hjælpe nødstedte mennesker.  

Vil du være med til at starte et stykke 

Bliv del af et frivilligt og engageret rådgivernetværk, der arbejder for at gøre livet bedre for 

hjemløse migranter. Du vil komme til at gøre en væsentlig forskel for nogle af de mest udsatte 

mennesker i Danmark. 

Om Kompasset 
Den 7. januar 2013 åbner Kompasset – et rådgivningscenter for hjemløse migranter uden 

registrering i Danmark. Målgruppen er EU-medborgere og borgere med opholdstilladelse i andre 

EU-lande som vha. den frie bevægelighed er rejst til Danmark for at søge arbejde. De står i en 

kompliceret juridisk situation og har akut behov for at blive rådgivet om deres rettigheder, pligter 

og muligheder i Danmark.  

Arbejdsopgaver 

Som juridisk rådgiver vil du komme til at rådgive hjemløse migranter én ad gangen og altid 

sammen med en anden frivillig fagekspert, f.eks. en socialrådgiver. Spørgsmålene til jer kan f.eks. 

være: hvor længe må jeg være her, kan jeg blive udvist, hvordan bliver jeg registreret i Danmark, 

hvordan får jeg en adresse, hvordan får jeg et nyt pas, hvor kan jeg søge en bolig/job og mange 

andre. Du registrerer alle henvendelser anonymt i vores journalsystem. Der vil være debriefing efter 

hver vagt samt mulighed for sparring hos Kompassets to faste medarbejdere. 

Vi forventer 

• at du kan tage mindst 1 rådgivningsvagt hver 14. dag á 3 eller 4 timer: mandag/onsdag kl. 

10-14 eller torsdag kl. 17–20. 

• at du forholder dig positivt og åbent overfor vores brugere 

• at du har ben i næsen og kan nå igennem til mennesker i dyb krise 

 at du kan rådgive på engelsk og gerne har kendskab til et andet fremmedsprog (fx polsk, 

tysk, russisk/bulgarsk, spansk, italiensk, rumænsk) 

Du får 

 en grundig introduktion til målgruppen og deres behov, relevant lovgivning og praksis 

 tilbud om faglige kurser og sociale tema- og inspirationsmøder (inkl. førstehjælp) 

 stor mulighed for at præge Kompassets udvikling med nye tilbud til brugerne 

 valgfri supervision  

 mulighed for at lave et stykke meget nødvendigt pionerarbejde for udsatte medborgere 

Åbningen af Kompasset er en nødvendig reaktion på Danmarks officielle politik overfor vores 

hjemløse EU-medborgere: både kommuner og skiftende regeringer afviser fortsat at tilbyde eller 

finansiere nogen form for langsigtet hjælp – dækning af basale behov, rådgivning, hjemsendelse – 

til gruppen. 

KOM TIL INFORMATIONSMØDE I KOMPASSET  

den 6. december 2012 kl. 17-18 på Worsaaesvej 15 kld., 1972 Frederiksberg C 

eller ring/skriv til projektleder Susannah L. Sønderlund tlf. 23 35 62 81- susannah@kirkenskorshaer.dk.  

mailto:susannah@kirkenskorshaer.dk

