
 

GROW Aktør - Betingelser 
 

Brænder du for at bruge naturen i terapeutisk og rehabiliterings øjemed? 

Brænder du for at hjælpe flygtninge til et bedre liv i Danmark? 

Så er GROW måske det rette koncept for dig. 

 

Som GROW-aktør tilbyder du GROW rehabiliteringsforløb til din lokale kommune, gennem den 

virksomhed/forening/organisation som du er en del af, eller selv starter.  

 

Du træder ind i opstarten af GROW Community, som skal være en fælles støttende ramme som kan 

hjælpe din organisation og GROW frem, sammen med andre GROW aktører i landet. Det giver dig 

retten til at bruge konceptet og navnet, samt gøre brug af alt det forarbejde vi har lavet i Nye 

Rødder for at bygge det op. Der bliver mulighed for sparring og supervision, fælles udvikling af 

konceptet, fælles PR mm.  

 

For at blive GROW-aktør er flg. elementer nødvendige: 
 
Faglig sammensætning i teamet som er 

o naturfaglig (f.eks. gartner, landmand mm.) 

o terapeutisk (psykolog, psykoterapeut mm.) 

o det er en fordel at have viden om, erfaring med eller uddannelse i 

naturterapi/naturbaseret terapi/ecotherapy mm. men ikke et krav.  

 

Fysisk base 

o adgang til et grønt område hvor der kan dyrkes grøntsager, tændes bål, og hvor man 

kan være forholdsvis uforstyrret. 

o indendørsmulighed, toilet og køkken.  

o adgang til naturområder. 

     

Organisering 

o Din ramme er din virksomhed, forening eller organisation som du er en del af, og som 

formelt er udbyder af GROW.  

o Frivillige spiller en rolle i GROW, og derfor er vi i dialog med Røde Kors om at danne et 

samarbejde hvor deres lokale frivillig-afdelinger evt. kan træde ind som frivillige i dit 

GROW-tilbud.  

 



Oplæring 

o For at kunne udbyde GROW er det nødvendigt at have gennemført GROW kurset, et føl-

forløb på 4-6 gange samt 2 gange supervision på dit pilotforløb. 

o Du agter at lave et pilotforløb, dvs. en mindre version af et GROW-forløb i din lokale 

kommune eller nabokommune i løbet af 2020-2021. Pilotforløbet er til for at give dig 

mulighed for at komme i gang hurtigt med sparring fra Nye Rødder, og for at opstarte 

et samarbejde med din lokale kommune. Pilotforløbet skal du selv planlægge og finde 

finansiering til, evt. gennem deltagerbetalinger og fondsmidler. 

  

Samarbejde vs. Konkurrence 

o Som GROWaktører ønsker vi alle at bidrage til at den grønne rehabilitering af 

traumatiserede flygtninge bliver styrket i Danmark. Vi samarbejder og støtter hinanden, 

og byder derfor ikke ind i de samme kommuner. De kommuner som pt. er tilbudt GROW 

er Ringsted, Næstved, Faxe*, Lejre, Sorø, Holbæk og Høje Tåstrup* (sep2019).                     
* kontakt os hvis dette er din lokale kommune.  

 

 

GROW vil tage forskellig form alt efter de ressourcer, forudsætninger, omgivelser og vilkår der er for 

den pågældende aktør i den pågældende kommune. Det GROW du udbyder skal altså ikke være en tro 

kopi af det vi laver i Nye Rødder, men skal stadig have samme formål og sammenlignelige opbygning.  

 

 
 

 
 

 



Ansøgning til GROW aktør 
 

Motivation 

Beskriv din motivation for at blive GROWaktør 

 

 

 

Betingelser 

Beskriv hvordan du lever op til, eller vil sørge for at leve op til de 
ovennævnte betingelser for faglig sammensætning, fysisk base og 
organisering. 

 

 

 

Den kommune du agter at udbyde GROW til 

 

 

 

Din organisering 

 

 

 

Jeg bekræfter hermed at leve op til betingelserne for GROWaktører 

Dato, underskrift 

 

 

Navn 

Adresse 

E-mail 

Tlf. 

Evt. website 

Faglig baggrund 

Nuværende beskæftigelse 

Sendes udfyldt til 
info@nyerodder.dk 

 


