Vil du være frivillig på Kirkens Korshærs Herberg?
Lige nu mangler vi frivillige til at opstarte et netværk omkring bofællesskabet Birkely
Birkely er et bofællesskab for fem tidligere hjemløse, der ligger i en skøn villa på Bernstorffslund Allé i Gentofte.
Der er ikke personale tilknyttet stedet, men regelmæssig kontakt med Herberget i Hillerødgade.
Vi har brug for frivillige til:
-

At være besøgsven i huset
At stå for regelmæssige fællesspisninger i huset
Evt. at arrangere ture ud af huset for beboerne

Det er en fordel hvis du har interesse i havearbejde og lettere vedligeholdelse både indenfor og udenfor.
Vi ønsker at lave fællesspisning en fast ugedag og øvrige besøg en anden fast ugedag – dagene er endnu ikke
fastlagt, men beror på hvad der passer vores kommende frivillige. Ture ud af huset kan arrangeres efter beboernes
ønsker.

Vi forventer, at du:
-

Har lyst og energi til at engagere dig i det frivillige arbejde i minimum et halvt år
Er kontaktskabende, tålmodig og rummelig
Er stabil og har mulighed for at komme 1-2 gange om måneden i 3 timer samt 4 møder årligt med supervision
Brænder for at arbejde med socialt udsatte mennesker

Vi kan tilbyde dig:
-

Et udfordrende frivilligt arbejde, hvor du kan kombinere dine interesser og socialt arbejde
Mulighed for at indgå i et fællesskab med motiverede frivillige og en alsidig brugergruppe
Løbende mulighed for sparring omkring dit arbejde
Opfølgning på den samlede frivilliggruppes indsats hver tredje måned samt supervision
Dokumentation for dit frivillige arbejde efter et halvt år

Kirkens Korshærs Herberg er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune, der rummer:
-

En herbergsafdeling med 71 døgnpladser til mænd, kvinder og par med eller uden hund
Et ungetilbud med 17 døgnpladser beregnet for unge i alderen 18-30 år
En natcafé med 30 sovepladser beregnet for akut gadehjemløse med eller uden hund
Et botilbud med 12 døgnpladser beregnet for dobbeltdiagnosticerede mænd, kvinder og par
Bofællesskabet Birkely med plads til 5 fastboende tidligere hjemløse
Arbejdsfællesskabet Håndlangerne, der tilbyder fællesskab og arbejdsopgaver til den samlede beboergruppe

Målgruppen er mennesker med komplekse problemstillinger udover hjemløshed, som misbrug eller psykisk sygdom.
Lyder dette som noget for dig? Så send en ansøgning! Skriv lidt om dig selv, din baggrund, dine erfaringer med
målgruppen og ikke mindst din motivation for at ville lave frivilligt arbejde på Kirkens Korshærs Herberg.

