Vil du være frivillig på Kirkens Korshærs Herberg?
Lige nu mangler vi frivillige til at opstarte en dagcafe i Natcafeen i Hillerødgade.
Natcafeen er et akut overnatningstilbud, hvor vi i dagsfunktionen tilbyder hjælp til evt. behandling, job og fast bolig.
Vi ønsker frivillige til at arbejde med det faste dagspersonale og brugerne for at skabe bedre rammer i natcafeen og
for det udredende arbejde.
Vi har brug for frivillige til:
-

Holde morgencafe åben mellem 8-11 (12) ; Samtale og hygge med brugerne over en kop kaffe i natcafeen
Hjælp til at organisere og sortere tøjdonationer, samt forefaldende opgaver med brugerne
Mulighed for at være bisidder til møder ude af huset
Hjælp til at skrive jobansøgninger, søge værelse, gå i banken og bruge borger.dk
Arrangere spilleaftener eller andre arrangementer for brugerne

Vi ønsker at åbne morgencafeen 1 gang om ugen, men på sigt kunne tilbyde brugerne morgencafe alle ugens 7 dage.
Ligeledes håber vi på, at kunne åbne en aftencafe, så vi derved kan tilbyde brugerne tidligere åbningstider, så de kan
komme ind fra gaden og få mad og godt selskab.

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.

