Meningsgivende frivilligt arbejde
med chance for at skabe magi!
Vi er en bunke ret rare ildsjæle ml. 16 og 30 år (+/-), der kalder os
”Backstage” – fordi vi tør se bagom facaden. Vi tør anerkende det
svære og interesserer os for udvikling af potentialer.
Vi er ved at starte vores nyeste initiativ ”Backstage på Basen” op,
hvor vi tilbyder fællesskab, aktiviteter og hygge for unge på skoletilbuddet ”Basen” i Birkerød. De unge på basen er mellem 14-21 år.
De har psykiske og sociale udfordringer i form af bl.a. autisme og
angst, og de mangler fællesskaber, som kan give dem den sociale
kontakt og aktiviteter i hverdagen, som de ellers føler sig isolerede
fra. Det er netop dette, som Backstage vil tilbyde

og vi står lige nu og mangler netop dig!
Har du selv oplevet at have det svært? Eller har personer tæt på dig (fx familie
eller en tæt ven/veninde) haft det svært? Det er netop disse personlige
erfaringer og unikke viden, vi søger til Backstage. Vi tror på, at du på baggrund
af dine egne erfaringer kan møde de unge på Basen med ligeværd, forståelse
og sparring. Dette kaldes peer-støtte.
Hvad vil det sige at have haft det svært eller at have nogen tæt på dig, som har
haft det svært? Det er egentlig helt op til dig selv at definere – så længe du
føler, du har nogle personlige erfaringer at trække på, for de personlige
erfaringer kan noget ganske magisk.
Vores frivilligbaseret fællesskab for de unge på Basen vil foregå efter deres
skoletid en eftermiddag hver anden uge fra kl 15-17.30 på Basen i Birkerød –
hvilken dag afhænger af dig og de andre frivillige. I vil lave aktiviteter og hygge
med de unge. Det kan være brætspil, perleplader, fodbold, rollespil, madlavning
og alt muligt andet. Vi vil også lave større sociale aktiviteter som sommerfest og
ture ud af huset.
Alt er gjort klart, så vi starter op, så snart vi har fem unge frivillige.

Hvad får du ud af det?
-

Mulighed for at gøre en forskel for andre mennesker
Transformere dine egne erfaringer til meningsfuldhed
Værdi til CV’et via meningsfuldt frivilligt arbejde – vi skriver gerne
en udtalelse
Udvikling af dine kompetencer på vores frivilligkurser
Du bliver en del af vores hyggelige og udviklende fællesskab
Du kan få bred erfaring med bl.a. projektudvikling, socialt arbejde
og eventplanning.

Det frivillige arbejde foregår på Basen i Birkerød - vi betaler gerne dine
transportudgifter, så det ikke er økonomien, der afholder dig fra at være med.

Interesseret i at høre nærmere?
Kontakt vores frivilligkoordinator på rikth@rudersdal.dk
eller ring på tlf.: 72 68 33 97.

