Det vil vi gøre for beboerne:




Være der for beboerne, når de har brug for os
Skabe aktivitet
Arrangere og tilbyde ture og oplevelser

KORT SAGT:
Vi har valgt at være med til at gøre en forskel for beboerne
ved gennem frivilligt arbejde at give beboerne mulighed for, at øge
livskvaliteten i hverdagen.
Har dette vagt din interesse, og har du lyst til at være med i sammenholdet
og yde en frivillig indsats,
er du velkommen til at henvende dig til
Dorthe Louise Dyveke Kristensen
på tlf.: 2790 6857

SOM GÅR IGEN OVER HELE KOMMUNEN

Frivilligt arbejde på

Gråsten
Plejecenter
Information om foreningen
”Vennekredsen
Gråsten Plejecenter”s
frivillige arbejde
i plejecentrets dagligdag
Sønderborg kommune 2012

Vennekredsen
Vennekredsen Gråsten Plejecenter består af en gruppe personer, der, fordi
de har lyst og overskud, kommer og er med til at gøre en forskel for
beboerne på Gråsten Plejecenter. De holder af de ældre mennesker og vil
gerne være med til at gøre en indsats for og medvirke til, at centerets
beboeres hverdag fyldes med mening og glæde, - dette som en ekstra ydelse
til det, centerets medarbejdere i dagligdagen kan yde.
Formål
Målet er, som supplement til medarbejdernes indsats, at give beboerne
oplevelser, der kan skabe liv, glæde og meningsfyldte stunder og selv deltage
i arrangementerne, som både foregår i og udenfor huset; at skaffe
økonomiske midler til at gennemføre arrangementer og aktiviteter og at
være der, når en beboer har brug for en ledsager eller en hånd at holde i.
Organisation
Vennekredsen er organiseret som en forening med bestyrelse bestående af
formand, næstformand, kasserer, sekretær, tre bestyrelsesmedlemmer og to
suppleanter, samt en repræsentant fra plejecenteret. Bestyrelsen vælges
hvert år på den ordinære generalforsamling i januar. Der holdes årligt ca. 5
møder, hvor alle fra vennekredsen er velkommen til at deltage.
Medlemmer af vennekredsen underskriver kontrakten ”Frivillig på Gråsten
Plejecenter”. Som frivillig er du, når du yder et frivilligt arbejde, omfattet af
arbejdsskadelovgivningen og Sønderborg Kommunes ansvarsforpligtelse
over for 3. mand
Økonomisk er arbejdet baseret på støtte fra Sønderborg kommune og
forskellige sponsorer, f. eks. organisationer og private virksomheder.
Hertil kommer indtægter fra tombolaer og lignende.
Vennekredsen er med stemmeret tilknyttet Sønderborg kommunes
frivillighedscenter.
Samarbejde
Samarbejdet mellem centrets medarbejdere og vennekredsen foregår i øvrigt
i uformelle samtaler og den kontakt, der naturligt opstår når vennekredsen
er i huset eller henvender sig.

For centret betyder samarbejdet, at vennekredsen medvirker til at skabe liv
og aktivitet for beboerne og dermed støtter medarbejderne i deres daglige
arbejde.

Arbejdet
Vennekredsen arrangerer udflugter, deltager i sommerhusophold, ledsager
beboerne ved ture ud af huset, afholder tirsdags-sang, er behjælpelig med
praktiske opgaver i forbindelse med fester, fællesspisning og lign., går
mannequin til vores modeshows, laver tombola til torvedagene, samt passer
dagcenterets salgsbod til torvedagene, afvikler danse-lørdag ca. én gang om
måneden, afholde filmeftermiddag ca. én gang om måneden, går tur med
beboerne, spiller spil og får en god snak, ledsager beboerne til gudstjenester
eller modtagelse af Dronningen, hjælper til ved Oldtimerløbet, arrangerer
pinsefrokost og pakkelotto, osv.

