Mange tak for ét fabelagtigt 2017 for Gadespejlene – Mentorer for unge.
TAK til de mere end 80 frivillige der har hjulpet ca.150 unge til et liv med uddannelse – arbejde – og et
godt ungdomsliv. Tak for jeres ihærdige indsats med de unge, og for jeres deltagelse til
foreningsmøderne med vidensdeling, læring og skabelse af et meningsfyldt voksent fællesskab.
TAK til de 8 kommuner der har en lokal afdeling af Gadespejlene. Tak for et fremragende samarbejde,
respekt og forståelse for vores metodevalg om 100% fortrolighed og frivillighed, og troen på at
værdien i vores arbejde ligger i skabelsen af relationen med de unge.
2017 har været det mest travle år for Gadespejlene, med opstart af 4 nye lokale afdelinger i
kommunerne; Brøndby, Frederikssund, Helsingør og senest København.
De nye afdelinger har haft en forrygende go’ start, med rekruttering af særdeles kompetente frivillige,
der hurtigt er matchet med unge takket være samarbejdet med kommunerne.
Den nye afdeling i København er først startet op sidst på året, så her er det de store forventningerne til
samarbejdet og omfanget af unge der har behov for en voksen ressource der gør at vi slet ikke kan
vente med at få det nye år skudt i gang.
Alle afdelinger af Gadespejlene, nye som gamle, har forrygende travlt og har alle brug for flere
kompetente frivillige, vi forventer at med nuværende aktivitetsniveau at runde 120 frivillige i 2018.
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2017 bød også på fusion med mentor organisationen Erhvervs og Skole Guiderne. Et resultat af vores
mangeårige samarbejde med Fonden for Socialt Ansvar. Gadespejlenes navn og metode blev valgt
efter fusionen, et dejligt vidnesbyrd på at det vi laver holder, med et langsigtet perspektiv.
Stor tak til alle i Fonden for Socialt Ansvar for samarbejdet, vi glæder os til mere i 2018.
En stor tak til Lauritzen Fonden for støtten i 2017 skal også lyde. Lauritzen Fonden har støttet os
siden starten af Gadespejlene – Mentorer for unge, og vi har sammen sået nogle frø der kan vokse til
spændende aktiviteter i 2018.
Stor tak til alle for ét forrygende 2017, og udsigterne til ét ligeså fantastisk 2018.
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