Information om
Frivilligverksamhet

Det är inte det man tänker, utan det man
gör som kan förändra tillvaron.

Frivilligarbete

En medmänniska som utan ersättning erbjuder sig att ge stöd och hjälp till
dem som så önskar.
Frivillgverksamheten på Violen samlar och samordnar en del av de
personer i Örkelljunga kommun som vill arbeta ideellt för att göra livet lite
lättare för någon.
Nedan finns lite av det som kommunens frivilligarbetare hjälper till med.
• Frivilligarbetare ordnar olika aktiviteter på kommunens särskilda
boende för att sätta lite guldkant på vardagen åt de boende.
• Frivilligarbetare följer med som sällskap och hjälp vid läkarbesök på
sjukhus och vårdcentralen.
• Frivilligarbetare gör hembesök för socialgemenskap.
• Frivilligarbetare ringer många samtal till tröst och hjälp.
• Frivilligarbetare följer med på promenad och utevistelse.
• Frivilligarbetare följer med och handlar.
Frivilligarbetare som utgår ifrån Violens frivilligcentral gör inte det som
kan beviljas via bistånd så som städ och tvätt.
Frivilligarbetare som utgår ifrån Örkelljunga kommuns frivilligcentral omfattas av tystnadslöfte och är försäkrade under sina uppdrag

Fler behövs

Många frivilligarbetare upplever glädje gemenskap och tillfredställelse i sitt
frivilliga uppdrag. Man bestämmer själv hur mycket tid och hur engagerad
man vill vara.
Frivilligverksamheten har plats för fler som har lite tid över för en medmänniska.
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Det finns stora möjligheter att påverka vad man vill göra till exempel:
Ordna aktiviteter på kommunens olika boende.
Följa med till sjukhus.
Vara behjälplig vid olika aktiviteter för personer med funktionshinder.
Ringa och prata med någon som känner sig ensam eller orolig.
Besöka någon i hemmet.
Besöka någon på kommunens särskilda boenden och gruppbostäder.
Följa med någon på en promenad.
Följa med någon till affären.
Annat efter eget önskemål.

Ring Violen och anmäl ditt intresse, du behövs!

Violen

Anhörigstöd och frivilligcentral

Stockholmsvägen 13
286 31 Örkelljunga
Telefon: 0435-503 35
E-post: violen@orkelljunga.se
Anhörigkonsulent 073-435 54 50
Biståndshandläggare
LSS handläggare
Liljan dagverksamhet dementa
Liljan social inriktning
Demenssjuksköterska
Fixartjänst
Kontaktas via kommunens telefonväxel 0435-550 00
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