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HVEM ER VI?

Danish Muslim Aid (DM-Aid) er en NGO, der blev
stiftet i 2005, som laver humanitært- og
udviklingsarbejde i Afrika, Mellemøsten, Asien og
Danmark. Med udgangspunkt i muslimske
værdier som medmenneskelighed og
næstekærlighed arbejder vi for at hjælpe alle
mennesker, uanset religion og etnicitet. 

Vi anser frivillige for at være rygraden af Danish
Muslim Aid, og frivilliges store indsats og hårde
arbejde gør, at vi i dag kan udføre humanitær- og
udviklingshjælp i 12 lande.

I Danmark fokuserer vi på, at hjælpe udsatte
mennesker med at få en bedre hverdag og komme
i beskæftigelse. 3



HVORFOR BLIVE 
FRIVILLIG HOS DM-AID?

1) Du bidrager til at løfte livskvaliteten hos fattige
og udsatte mennesker

2) Du bliver en del af et hyggeligt fællesskab med
en masse ildsjæle

3) Du bliver en vigtig del af beslutningsprocesserne

4) Du får både erfaring og udviklet 
dine kompetencer

5) Du får løbende tilbud om kurser og relevant
uddannelse 4



DIT INTERESSEOMRÅDE?

Projektgruppen vurderer kvaliteten af projekter,
samarbejdspartnere indsender fra 12 lande hvert
kvartal. Der er mulighed for at være med til at
udvikle og gennemføre et projekt sammen med
samarbejdspartneren. 

I DM-Aid har vi mange udvalg og grupper, som du
kan være frivillig i. Valget er dit.

Internationalt Udvalg
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Vand og Brønde Gruppen vurderer og opfølger på
vandprojekter og er med til at sikre, at der
implementeres rene og lettilgængelige vandkilder
i de mest udsatte lande. Gruppen har yderligere til
ansvar at informere relevante interessenter om
de færdigbyggede vandprojekter.



Forældreløse og Udsatte Børn (FUB) Gruppen har
til formål at organisere DM-Aid’s program FUB-
program i de syv lande DM-Aid har sponsorbørn i.
De frivillige varetager rollen som landekoordintor
for et udvalgt land. 
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JobKlar Gruppen beskæftiger sig med at hjælpe 
 udsatte unge i Danmark i aldersgruppen 14-17 år i
at få et fritidsarbejde. 
Den unge bliver støttet i at skrive ansøgninger og
udarbejde CV. 

Aktivitetsgruppen beskæftiger sig på at arrangere
aktivitetsture for børnefamilier, som er med til at
give børn gode sociale oplevelser.

NATIONALT UDVALG
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Eventsgruppen udvikler spændende events,
informationsaftner og velgørenhedsmiddage,
både fysisk og online. 

Du kan sammen med et hold af dedikerede
frivillige udvikle hyggelige og sjove events, hvor
der bliver fundraiset til DM-Aid’s mange
projekter. 

Der plejer altid at være god stemning, og der er
masser af muligheder for at møde og interagere
med spændende mennesker.
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Har du erfaring eller er du nysgerrig på,
hvordan kommunikation og udarbejdelse af
kampagner foregår i en NGO? Så har du
mulighed for at få nye kompetencer eller
videreudvikle dine nuværende. 

Du kan arbejde med forskellige grene af
kommunikation. Hvis du har stor interesse i at
skrive og researche, er der rigelige muligheder
for at skrive artikler, blogindlæg, nyhedsbreve
og SoMe opslag. Ligger din interesse inden for
billed- eller videoredigering, så er der også rig
mulighed for at arbejde med det. 

Der er yderligere muligheder for at blive oplært
i de forskellige programmer, så du kan mestre
det visuelle sprog.

KOMMUNIKATION OG
FUNDRAISING UDVALG
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LOKALGRUPPER

Aalborg- og Aarhuslokalgruppe afholder sociale
projekter, hvor børn og familier aktiveres og
hjælpes til at få fodfæste i samfundet. Samtidig
afholdes forskellige events, hvor der gøres
opmærksom på situationen ude i verden og der
fundraises til forskellige internationale
projekter. 

Danish Muslim Aid har hovedkvarter i
København, men har også lokalgrupper i
Aalborg og Aarhus, hvor hovedfokus er på at
gøre en forskel i lokalsamfundet. 
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Danish Muslim Aid
dmaid.dk

Mail: info@dmaid.dk

Telefon: 35 36 08 33  

KONTAKT OS 

tel:35360833

