Present Caritas Vrijwilligerswerk vzw

Infodag vrijwilligerswerk

Present is een organisatie van en voor vrijwilligers die
vrijwilligerswerk in ouderenvoorzieningen, algemene
en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor
personen met een handicap organiseert en stimuleert.

in [naam voorziening]

Vrijwilligerswerk goed organiseren, is een
serieuze zaak. Daarom…

[adres]

•

... spreken wij af met de voorziening wat je mag,
en wat niet; wat men van jou mag verwachten, en
wat niet.

Je krijgt meer informatie over:

•

de leefwereld van de bewoners

•

... zorgen we ervoor dat jij als vrijwilliger goed
verzekerd bent.

•

het belang van het vrijwilligerswerk

•

... zorgen we ervoor dat jij als vrijwilliger geen
problemen krijgt met: mutualiteit, werklozensteun,
pensioen, enz.

•

de werking van [naam voorziening]

•

Present

•

... geven we je regelmatig de gelegenheid om
aan vormings- of ontmoetingsactiviteiten deel te
nemen.

•

de vorming voor vrijwilligers

•

de praktische afspraken

•

... sturen we je gratis ons driemaandelijks
tijdschrift, Vitamine C, boordevol informatie,
interessante artikels en brieven over het
vrijwilligerswerk.

•

de mogelijke taken voor de vrijwilliger

... staan we steeds tot je dienst als je ergens
vragen rond hebt of problemen tegenkomt.

Vrijwilligerswerk
in [naam voorziening]

[datum] van [uur] tot [uur]
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Graag een seintje als je aanwezig bent aan
[contactpersoon]
( [tel]
8 [e-mail]

Voor d
e

Jouw

de vrij

aanwezigheid,

werkt

een

Foto

Logo voorziening

atie va

willige

[naam

samen

geschenk!

organis

n

rswerk

ing

voorzie

met P

ning]

resent
.

Tekst
info over de voorziening, mogelijke taken van
vrijwilligers, ...

Tekst
info over de voorziening, mogelijke taken van
vrijwilligers, ...

Waarom vrijwilligers?
Wie in een [soort voorziening] terechtkomt, wordt
voor een groot deel afhankelijk van anderen. De
verpleegkundigen doen hun uiterste best om de
bewoners zo goed mogelijk te verzorgen en hen zoveel
mogelijk met warmte en liefde te omringen. Maar
de werkdruk is heel hoog en de zorg wordt alsmaar
complexer. Daarom hebben ze soms niet genoeg
tijd om de bewoners die extra aandacht te geven die
ze nodig hebben. Als vrijwilliger kan je hier tijd voor
vrijmaken.

Contact & inschrijvingen
[naam van de voorziening]

Verantwoordelijken van het vrijwilligerswerk
Naam
Adres
Plaats
( xxx xx xx xx
8 naam@domeinnaam.be

Present vzw

Algemene contactgegevens
Liefdadigheidstraat 39
1210 Brussel
( 02/248.10.42
8 www.presentweb.be

“

“

Vrijwilligerswerk in
[naam van de voorziening]

Vrijwilligerswerk doe je niet omdat je
moet, maar omdat je mag. Je doet
het niet in de eerste plaats met je
handen of voeten, maar met je hart. Je doet het
niet door te spreken, maar door te luisteren.
Het is iets geven van jezelf, niet iets van wat je
hebt, maar wel van wie je bent!
Jos, vrijwilliger

