Vrijwilligers Stichting Present
Beschrijving:

Present Leeuwarden fungeert als een makelaar tussen mensen die
graag helpen en mensen die even hulp nodig hebben om wat voor
reden dan ook. We proberen daardoor de stad nog leefbaarder te
maken dan hij al is. Want wat is er mooier dan elkaar te helpen. Mens
te zijn voor elkaar. Present Leeuwarden helpt hierbij.
De inzet van flexwerkers is één van de manieren waarop Stichting
Present helpt. Flexwerkers worden ingezet voor klussen van
hulpvragers. Hulpvragen komen bij Stichting Present binnen via een
maatschappelijke organisatie. De hulpvrager moet voldoen aan een
aantal criteria, deze zijn: onvoldoende sociaal netwerk, slechte
gezondheid (psychisch en/of fysiek) en onvoldoende middelen (om
eventueel iemand in te huren).
Als flexwerker kun je ingezet worden voor diverse praktische
werkzaamheden. Dit is meestal samen met andere flexwerkers.
Hierbij kun je denken aan verven, behangen, opruimen,
tuinwerkzaamheden etc..

Het flexteam wordt ingezet op dinsdagen en donderdagen.
Waarom is het
Het is praktisch, je ziet direct resultaat en de mensen die je helpt zijn
een leuke
heel blij met wat je doet. Samen met anderen de klus klaren geeft je
vrijwilligersplek? collega’s die ook de passie hebben wat voor een ander te doen.
Wat wordt er
verwacht van de
vrijwilliger?:

Iedereen heeft vaardigheden die hij in kan zetten om een ander te
helpen. Je moet bereid zijn je handen uit de mouwen te steken en
wanneer je iets niet kunt, kunnen je collega’s je helpen om het te
leren.

Over de organisatie, Stichting
Present

Stichting Present Leeuwarden helpt inwoners van de
gemeente Leeuwarden. In de Friese hoofdstad en de
dorpen wonen veel mensen die graag anderen willen
helpen. Alleen waar wonen al die mensen die hulp
nodig hebben? Stichting Present Leeuwarden weet
het dankzij haar contact met de Maatschappelijke
Organisaties in de stad.
Stichting Present werkt met groepen/groepjes die
samen een klus gaan klaren. Dit zijn bestaande
groepen (vrienden, uit een kerk, van een bedrijf
enz.) maar ook samengestelde groepen flexwerkers
die zich individueel hebben aangemeld.

Heb je interesse in de vacature? Dan kun je contact met ons opnemen via
info@leeuwarderuitdaging.nl of via 058 3030 400 (Amaryllis, je kunt dan vragen naar
de Leeuwarder Uitdaging) wij brengen je dan in contact met de organisatie.

