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Ægte frivillighed, det værdifulde supplement 
 

Døgnet rundt, året rundt er borgere gennem frivilligt arbejde med til at gøre en forskel for andre. Ikke 

mindst i Roskilde, hvor de mange gode kræfter fortjener både ros og anerkendelse.  

 

Et af disse virkeligt gode initiativer er Gadespejlene, som har formået at se unge i øjnene på en ny måde – 

gennem dygtige og velmenende mentorer. For der er ting, vi kan som kommune, og det er ting, som kræver 

noget andet. En anden tilgang baseret på frivillighed, tillid og lyst til at bidrage – simpelthen fordi man kan, 

og ikke fordi det er ens job at gøre det.  

 

I august 2010 igangsatte vi i Roskilde Kommune en større indsat for forebyggelse af ungdomskriminalitet, 

og dette blev startskuddet til Gadespejlene. Som en af de første kommuner i Danmark blev der her 

etableret et netværk af frivillige mentorer til at hjælpe udsatte unge med at passe skolen eller arbejde, og 

med at dyrke gode fritidsinteresser. Unge som ellers risikerede at ryge ud på et skråplan.  

 

I 2012 vandt projektet Den Kriminalpræventive Pris for sin nyskabende tilgang til forebyggelse af 

ungdomskriminalitet. Da projektperioden udløb, valgte gruppen af mentorer at kalde sig Gadespejlene - 

mentorer for unge, og at etablere sig som social frivillig forening. Siden er der startet lignende afdelinger i 

Holbæk og Lejre og hele 12 nye kommuner er nu på vej med lignende tilbud. Det glæder mig utrolig meget, 

fordi Gadespejlene kan gøre en stor og vigtig forskel i et ungt menneskes liv!  

 

Vi er i Roskilde Kommune glade for samarbejdet med Gadespejlene, og det har glædet mig at følge den 

løbende tilgang af dygtige, højt kvalificerede mentorer. Målet for 2015 er 20 mentorer i foreningen, og et 

årligt match af ca. 30 unge. Der er ingen tvivl om, at Gadespejlene er et værdifuldt supplement til de tilbud, 

vi ellers har til denne gruppe af unge, og af samme årsag er foreningen også kendt af alle vores 

sagsbehandlere, SSP og støttekontaktpersoner.  
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For mig er det meget afgørende, at vi er bevidste om, hvad vi kan som kommune, og hvad frivillige kan i 

deres kontakt med socialt udsatte, ældre eller andre borgere med særlige behov. Vi matcher derfor ofte 

unge, som er ved at afslutte deres forløb med en støtte- kontaktperson, med Gadespejlene, fordi mange af 

dem stadig har stor glæde af en meningsfuld relation med en ressourcestærk voksen.  

 

Det frivillige møde, hvor borgere hjælper borgere, er for mig et vigtigt element i medborgerskab. Det at 

give en hjælpende hånd til andre, uden sagsmapper, journaler og betaling, har stor værdi for både den, der 

modtager hjælpen, og den der giver hjælpen.  

 

Når hjælpen skal gå til udsatte børn og unge, er det vigtigt, at det foregår i nogle trygge rammer, hvor både 

den frivillige og den unge kan mødes og skabe forandring. Vi har derfor som kommune sikret i vores 

samarbejdsaftale med Gadespejlene, at der indhentes straffe og børneattester på mentorerne, og at 

Gadespejlene står for den nødvendige uddannelse og supervision – i tæt dialog med deres faste 

kontaktperson, som vi i Roskilde har valgt er en af vores dygtige SSP konsulenter. 

 

Jeg er som borgmester glad og stolt over at have været med til at starte et initiativ, som nu til fulde har vist 

sin berettigelse, og som kan sættes fri og overtages af frivillige ildsjæle. Så jeg glæder mig til at samarbejde 

med Gadespejlene mange år fremover.  

 

Joy Mogensen 
Borgmester i Roskilde Kommune 

............................................................................................................................................................... 

 

Gadespejlene – Mentorer for unge blev etableret i Roskilde Kommune i 2010. I dag har Gadespejlene afdelinger i 

Roskilde, Holbæk, Lejre, Allerød, Brøndby, Frederikssund, Lolland og mange nye afdelinger er på vej. 

Gadespejlene er en del af Fonden for socialt ansvar, og drives af midler fra private fonde, offentlige fonde og private 

sponsorer. 

 

 


