Bliv aktivitetsven for psykisk sårbare
- Alle har brug for socialt samvær, gode grin og en på opleveren
På Center Amager, et botilbud for psykisk sårbare, laver vi aktiviteter for en gruppe af
mennesker, som ofte oplever ensomhed og social isolation. Vi laver små arrangementer
på bostedets egen Café Kompasset og laver ture ud af huset.
Vi laver typisk aktiviteterne om eftermiddagen (ofte tirsdage). Du vælger selv hvilke, og
hvor mange, du vil deltage i.
Vi tilbyder:







Mange oplevelser både i det intime med hyggelige cafédage eller med spændende udflugter i naturen, til kulturen eller til forskellige sportsevents.
At du kan gøre en forskel for sårbare mennesker som ofte oplever ensomhed og isolation
At du kan møde mennesker med anderledes livshistorier og udfordringer
Et nyskabende frivilligjob, som du har mulighed for at være med til at præge.
Inspirationsmøder med andre frivillige
Faglig og personlig udvikling - og udtalelse efter 6 måneder.

Vi søger:





Frivillige som gerne vil løfte livskvaliteten for mennesker der er ligesom alle os andre,
men er udfordret af psykisk sygdom.
Frivillige som er rummelige, og som oplever det som en spændende udfordring at møde mennesker med andre livsvilkår.
Frivillige som har lyst til at bidrage med nærvær og godt humør.
Frivillige som godt kan lide at bage, som måske har grønne fingre, og gerne sammen
med beboerne vil hjælpe til i nyttehaven, som sætter pris på udflugter i naturen, som
godt kan lide at fiske, eller som elsker at gå til fodbold eller måske er filmentusiast og
gerne vil dele engagementet med beboerne på bostedet.

Du kan finde mere information om projektet på www.frivilligcenteramager.dk. Her kan du
bl.a. møde beboere og frivillige, og du kan se billeder fra enkelte af vores arrangementer
og udflugter.
Vi ser frem til at høre fra dig!
Kontakt Klaus Stormgaard på tlf. 23 11 30 21 eller e-mail: klaus@frivilligcenteramager.dk
Projektet på Center Amager er et partnerskabsprojekt mellem Frivilligcenter Amager, Københavns Kommune og
Center Amager.

