Frivillige værter søges tilbud for sårbare
migranter
Er du typen, som er god til og nyder, at få mennesker til at føle sig mødt, velkomne og trygge? Så passer du
måske lige ind som frivillig vært i vores Migranthus.
Hvad er en frivillig vært?
I vores rådgivning samt psykolog-tilbud kan brugere komme ind fra gaden og få adgang til juridisk bistand
samt terapi. Der sidder frivillige jurister, socialrådgivere samt psykologer klar til at yde en service overfor en
udsat gruppe uden anden adgang til denne hjælp.
Men før de møder eks. den frivillige jurist - møder de DIG!
Du sørger for at invitere borgerne ind, fortælle lidt om tilbuddet og Migranthus generelt, du sørger for at
der er kaffe og te og for at sikre, at borgeren har det godt forud for og efter deres samtale. Du er altså den,
der skaber et trygt og rart rum for de borgere, der besøger Migranthus.
Mere konkret består arbejdsopgaverne i at:
•
•
•
•
•
•

Tage imod borgere, lukke dem ind via dørtelefonen
Fortælle dem om rammerne for tilbuddet
Small-talke og sikre at borgerne føler sig godt tilpas
Lave te og kaffe
Rydde af
Andre praktiske ad hoc opgaver

Som frivillig bliver du en del af et fagligt og socialt fællesskab med andre frivillige. Du får muligheden for at
deltage i kurser og supervision, og vi afholder sociale events og arrangementer på tværs af de forskellige
frivilliggrupper og -aktiviteter.
Hvad forventer vi af dig?
•

•

At du kan tage minimum en vagt om måneden samt at du deltager i de obligatoriske frivillig- og
planlægningsmøder. De faste vagter ligger om tirsdagen fra kl. 16.45-19.15 og onsdag fra kl. 16.4519.15
At du er åben, rummelig og har et positivt menneskesyn og fordomsfrit tager imod de borgere, der
henvender sig

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold eller handicap.
Skriv gerne en kort ansøgning og vedhæft CV og send til legal-aid@caritas.dk
Har du spørgsmål eller vil du gerne høre mere, så kontakt venligst den ansvarlige leder af Migranthus Ditte
Dandanell på did@caritas.dk

