
 

Den Sociale Retshjælps Fond er på en spændende 

dannelsesrejse
Siden marts har jeg haft æren af at stå i spidsen for en flok engagerede, passionerede og dedikerede 

mennesker. Det har været, og er mig fortsat en stor fornøjelse. Den Sociale Retshjælps Fond (DSRF) går nye 

tider i møde, og med ændringer i organisationen, har vi i ledelsen spurgt os selv: Hvordan bliver vi endnu bedre 

til at løfte vores opgaver? Og hvordan kan de forskellige afdelinger hver især og i samarbejde understøtte 

DSRFs mål? Vores fremadrettede strategi er det næste som skal i søgelyset. Vi arbejder derfor på at opdatere 

vores vision, mission og værdier, således vi bliver endnu bedre til at løse den opgave, vi er sat i verden for; at 

hjælpe mennesker i en udsat situation og at sikre retssikkerhed og retfærdighed for udsatte borgere.  

Allerede i min første uge tog ledelsen på tur, hvor Center for Frivilligt Socialt Arbejde stod for et arrangement 

i København med temaet:  ”Hvordan styrker vi ledelse i den frivillige sektor?”. Det var enormt inspirerende og 

gav anledning til refleksion. Dette var også startskuddet for os til at begynde at kigge indad. 

Allerede nu ved vi, som organisation, at vi løfter bedst i flok – både internt i organisationen, men også i 

samarbejde med andre organisationer, kommuner og institutioner.  

Personligt, ville jeg ønske, at der ikke var et behov for en organisation som Den Sociale Retshjælps Fond. 

Desværre viser vores egne statistikker, at antallet af rådsøgende borgere stiger hvert år, og vi hjælper hvert år 

flere borgere, end vi gjorde i det forrige. 

For at kunne imødekomme det stigende antal af rådsøgende borgere, har   

vi brug for flere gode hjerter og varme hænder, og heldigvis vokser vores 

organisationen støt måned for måned. For trods vores vokseværk,   

mangler vi stadig hænder til at imødekomme den store efterspørgsel på 

rådgivning. Derfor vil jeg komme med en opfordring til dig, som læser   

med lige nu: Har du lyst til at give en hånd, eller kender du nogen   

som kunne have lyst til dette, så tag fat på os.  

Vi hører meget gerne fra dig. 

Formålet med Den Sociale Retshjælps Fonds nyhedsbreve er at 

give jer et indblik i, hvad der sker inde bag murene hos os. I 

dette nyhedsbrev er fokus rettet på vores Gældsafdelinger i 

København og i Aarhus. 

Jeg ønsker dig god læselyst og god sommer. 

Tak fordi du læser og følger med! 
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