Bliv frivillig
i Københavns dagtilbud

LAVUK STJERNEN
Center for Selvejende Dagtilbud

Camilla og Sara drømmer om at spille teater..
Har du en interesse eller et
talent, som du gerne vil dele med
mennesker med handicap, er det
måske en idé at prøve det af som
frivillig.

Tobias drømmer om kulør på
hverdagen...

Kan du lave masker?
Kan du instruere en forestilling?
spille trommer?
eller måske noget helt andet..
Mange borgere og medarbejdere
er interesserede i nye tiltag og
spændende projekter
Manna drømmer om flere ture...

Er du gadekunstner?
Spiller og underholder du med et
instrument?
Her kan du glæde et engageret
publikum, og vi går gerne i dialog
om at finde den rigtige væg til dit
stedspecifike værk - midlertidigt
eller permanent.
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Mangel på hænder begrænser
antallet af ture, den enkelte kan
komme på.
Flere ture i naturen og oplevelser ud
af huset er noget mange af vores
medlemmer savner. Vil du tage med
på en tur som kørestolsskubber? Du
kan få en hyggelig dag ud af det og
samtidig opfylde et stort ønske for
andet et menneske.

Her kan du se nogle af de opgaver,
som du kan kan komme til at hjælpe med

Besøgsven
Caféhjælper
Samtalepartner
Bytursguide
IT- hjælper
Kørestolsstyrer
Interessedeler
Fodboldmakker
Shopping-kammerat
Biograftursven
Playstation-makker
I-pad coach
Smartphone støtte
Cykeltursven

Hjælpekok
Kreativ håndarbejder
Banko og kortspiller
Hyggemusiker
Avis- og brevlæsningsven
Dartspillepartner
Make-up og stilstøtte
Puslespiller
Løbemakker
Rollespiller
festhjælper
Støtte til kreative hold
Opfinder

Hvis du har idéer eller forslag til andre aktiviteter,
er vi lydhøre overfor det!

LAVUK STJERNEN
Center for Selvejende Dagtilbud
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Hvorfor blive frivillig i
			
Københavns dagtilbud
At være frivillig i dagtilbud er næsten en garanti for
succesoplevelser. Du får nemlig mulighed for at give
borgerne noget, de ellers ikke ville have fået.
Kvalificér din uddannelse – få erfaringer og viden, der
sætter teorien i perspektiv.
Få kendskab til arbejdsområdet. Et spændende og
varieret område med fremtidige ansættelsesmuligheder.
Mød dine kommende kollegaer.
Oplev bredden og forskelligheden. Handicapområdet
rummer mangfoldighed på mange niveauer.
Bliv udfordret på din forforståelse. Mød mennesker
med overraskende ressourcer.
Frivilligt arbejde i dagtilbuddene giver udvikling for dig
- og for andre.
Gør dig attraktiv på arbejdsmarkedet. Den viden og
erfaring, du indhenter som frivillig i din studietid, vil øge
dine fremtidige ansættelsesmuligheder.
Som frivillig på et dagtilbud bliver du en del af et
fællesskab.
Borgerne sætter stor pris på dit engagement.
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Frivilligt ER frivilligt
De ansatte løser de opgaver, borgeren er visiteret til. Du bestemmer
selv hvilke områder og opgaver, du ønsker at indgå i som frivillig. De
konkrete frivillige opgaver aftales med tilbuddet. Frivillige indsatser
på dagtilbudsområdet foregår primært på hverdage i tidsrummet
9-16 – enkelte arrangementer kan foregå i weekenden eller om
aftenen.

Kom godt fra start
Som frivillig i dagtilbud får du en kontaktperson blandt personalet.
En erfaren person der sætter dig ind i opgaver, giver dig kendskab
til borgerne og støtte i dagligdagen. En person du kan drøfte dine
oplevelser som frivillig med.

Frivillighedsaftale
Du bestemmer omfanget. Du er ikke ansat til et bestemt timetal.
Frivillige i Københavns Kommunes dagtilbud indgår en skriftlig
frivillighedsaftale, som sikrer fælles forståelse af samarbejdets
omfang og karakter. Aftalen - dog ikke tavshedspligten - bortfalder,
når den frivillige eller tilbuddet ønsker det, og den kan revideres
efter behov.

Forsikringsspørgsmål

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for, at forsikringsforhold er
i orden, når du udfører en frivillig indsats. Vi anbefaler, at du som
frivillig har tegnet en ulykkes- og ansvarsforsikring. I visse tilfælde,
hvor der er tale om en frivillig aktivitet, der efter Arbejdsskadeloven
kan rubriceres som frivilligt arbejde, dækker dagtilbuddets
forsikring. Er man i tvivl, bør dagtilbuddet på forhånd undersøge,
hvorvidt forsikringen dækker i det enkelte tilfælde.

Hvem kan være frivillig i dagtilbud?
Alle kan være frivillige. Er du førtidspensionist, på overførselsindkomst
eller arbejdsløshedsdagpenge, skal du dog være opmærksom på,
om indsatsen kan få indflydelse på din ydelse.
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Her kan du blive frivillig!
De selvejende tilbud (www.lavukstjernen.dk)
Dagtilbudet Søndre Fasanvej
Dagtilbudet Lærkevej
Dagtilbudet Strødamvej
Dagklubben Borgervænget

LAVUK STJERNEN
Center for Selvejende Dagtilbud

De kommunale tilbud (www.paletten.kk.dk)
Strandparkcenteret
• Skovhuset
Koloritten
• Appetitten
• Naturhjælperne
• Butikken i Stormgade
Jydeholmen
• Autisttilbuddet Lærkevej 3
• Genbrugsriget
Dagcenteret Sundbyvang
• Ældretilbuddet Kaffetinget
Persillehusene
• Ungetilbuddet
• Autismetilbuddet
• Filialen
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Gladsaxe Møllevej
• Silvanprojekt
Væveriet Svanevej
• Gartnerhold
• Daghjemmet
• Jobshop
• Kunstskolen
• Medieskolen

Hvem er vi?
I Københavns 27 dagtilbud tilbydes 700 voksne mennesker med handicap
et varieret udbud af samvær, aktiviteter, job og udviklingsmuligheder.

Borgerne er visiteret gennem Handicapcenter København, så
tilbuddet bedst muligt matcher borgerens ønsker og potentialer.
Tilbuddene er geografisk placeret i Storkøbenhavn.
Som frivillig i et dagtilbud kan du være med til at styrke mulighederne,
kvaliteten og nærværet i disse menneskers hverdag.

Borgerne sætter pris på dit engagement, hvad end du kommer
som iværksætter med en interesse eller et projekt, du ønsker at
dele med andre, eller du kommer med overskud til at håndtere
mere praktiske opgaver eller passe en telefon en gang imellem
og dermed frigøre personaleressourcer til flere aktiviteter og
nærvær med borgerne.
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Hvad venter du på?

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere, eller
hvis du er klar til at springe ud som frivillig i et dagtilbud,
kan du benytte nedenstående kontaktmuligheder:
Gert Thomsen
Centerchef
Paletten
Fussingsvej 17
2300 København S
Tlf. 4049 9421
www.Paletten.kk.dk

Poul Anthonsen
Centerchef
Lavuk Stjernen
Lærkevej 3
København NV
Tlf. 2047 2562
www.lavukstjernen.dk
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