VIL DU GØRE EN FORSKEL FOR MENNESKER PÅ KANTEN AF SAMFUNDET?
Gang i Gaden, Se+lementets værested, søger frivillige med praksisfaglige kompetencer. Vi søger bla. massører,
fodterapeuter, frisører, idræt og naturvejledere - som har overskud og lyst Al at gøre en forskel for socialt
udsa+e på Vesterbro

Værestedet Gang i Gaden, der er en del af civilsamfundsorganisaAonen Se+lementet på Vesterbro, er et
helhedsorienteret socialt Albud for en bred gruppe socialt udsa+e mennesker. Gang i Gaden er et åbent Albud,
hvor der dagligt kommer ml. 20 og 30 brugere. Udover socialt samvær, daglige akAviteter, god mad og hygge
Albyder vi bl.a økonomisk- og sundhedsfaglig rådgivning samt social og gældsrådgivning.
Vi søger frivillige, der kan sæ+e Ang i gang af sig selv, er åbne og nysgerrig og dygAge Al at skabe gode
relaAoner Al alle slags mennesker.

Du bliver en del af et velfungerende og professionelt team med en bred faglighed inden for det sociale felt.
Derudover vil du blive en del af organisaAonen Se+lementet samt den sociale handelsgade Saxogade, som
siden 1911 har arbejdet for bedre sociale forhold, igennem mange forskellige indsatser.

DINE OPGAVER SOM FRIVILLIG
Dine opgaver kan variere, alt eKer hvilke kompetencer, du selv kommer med. Vi foresAller os, at du som frivillig
i Gang i Gaden kan komme med dine kompetencer og sæ+e et forløb eller en akAvitet i gang for en gruppe af
brugerne.

DET FÅR DU SOM FRIVILLIG

VI FORVENTER AT DU

• Et spændende og meningsfuldt frivilligt arbejde,
hvor du kan bruge dine egne personlige og
faglige kompetencer, Al at gøre en forskel
• Grundig introdukAon og indføring i arbejdet med
socialt udsa+e
• Rammen Al at arbejde tværfagligt og
Alre+elægge individuelle akAviteter
• Stort ansvar og indﬂydelse på dine opgaver
• Mulighed for at gøre en forskel – oKe en stor
forskel
• Et rart arbejdsmiljø med god introdukAon og
sociale arrangementer
• Relevante faglige kurser og løbende faglig
sparring
• Erfaring med at arbejde med socialt udsa+e

• Er uddannet fx Massør, Frisør, Psykoterapeut,
Fodterapeut, Naturvejleder, idræt osv.
• Eller er studerende og min. på 2. år eller er i gang
med en professions- kandidat eller lign.
Uddannelse
• Har lyst Al at engagere dig og sAlle dine faglige
kompetencer Al rådighed
• Har fokus på kontakt og kvalitet i mødet med
andre
• Har tålmodighed og evne Al at skabe Allidsfulde
relaAoner
• Har mulighed for at bruge minimum seks Amer
om måneden som frivillig

Værestedet har åbent hver dag ml 9.-14, men vi er åbne overfor at lave aktiviteter uden for alm. åbningstid.
KONTAKT

Frivilligkoordinator Jacob Clausen, mobil 25104914, jacob@settlementet.dk
I Se%lementet tror vi på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber.
Vi har over 100 års erfaring og skaber nye håb hver eneste dag. Vi rådgiver og stø%er. Vi lø?er i ﬂok. Alle er med i fællesskabet.

