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Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
- muligheder for mennesker med handicap

OM VENSKABSFORENINGEN
Foreningens formål er at muliggøre
aktiviteter og sociale arrangementer for
borgere med handicap, der har tilknytning
til Lavuk Stjernens dagtilbud.
Vi arbejder på at søsætte projekter til
glæde og gavn for borgerne – blandt andet
vil vi søge midler gennem forskellige puljer
og fonde.
Foreningen har fået en 3-årig bevilling
fra kommunens såkaldte § 18-midler. Det
betyder nye muligheder for at støtte op
om aktiviteter og frivillige initiativer.
Per 1. januar 2015 har vi ansat en
frivilligkoordinator, som koordinerer
foreningens aktiviteter.
BLIV MEDLEM AF FORENINGEN
I dag har foreningen godt 100 medlemmer,
og vi vil gerne være flere. Det sender et
stærkt signal, at så mange interesserer sig
for at styrke mulighederne for Københavns
borgere med handicap.
Som medlem modtager du nyhedsbreve,
invitationer mv. og du får mulighed for at
præge foreningens aktiviteter.
For bare 100 kr. om året kan du blive
medlem af foreningen.
INDBETALING
Indbetaling på kontonummer: 04004019698306; husk at skrive navn på
indbetalingen, så vi ved, hvor pengene
kommer fra.

FRIVILLIG I LAVUK STJERNEN?
I venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
sætter vi stor pris på din indsats. Du er
altid velkommen til at kontakte vores
ansatte koordinator på tlf. 2554 3435
med spørgsmål, gode ideer eller hvad det
måtte være.
Vi sørger for at du er forsikret, mens du
yder en frivillig indsats i Lavuk Stjernen.
Som frivillig i Lavuk Stjernen tilknyttes
du en kontaktperson i den faste
medarbejdergruppe. Din indsats er
baseret på lyst, og du bestemmer
selvfølgelig selv indsatsens omfang
og karakter. Det er en god ide at
forventningsafstemme og lave tydelige
aftaler med din kontaktperson og aftal
løbende evalueringer. Du kan selvfølgelig
også gå til en anden ansat eller bruge
frivilligkoordinatoren, hvis der er noget,
du ønsker at tale om.
Aftalen kan til enhver tid opsiges af begge
parter.
Vær opmærksom på at du er omfattet
af tavshedspligt på lige fod med de
ansatte også når dit frivillige engagement
eventuelt ophører.

Du kan tilmelde dig foreningen elektronisk Brug QR-koden for direkte adgang til elektronisk indmeldelse.
Du kan selvfølgelig også aflevere/indsende blanketten på modsatte side.

Indmeldelsesblanket
til
Indmeldelsesblanket til
Venskabsforeningen for LAVUK STJERNEN
For og efternavn
Gadenavn og husnr.
Postnr. og by
Telefonnr.
e-mailadresse
Fødselsdato og år
(eks. 10.12.1972)

Ja tak jeg indmelder mig i Venskabsforeningen for LAVUK STJERNEN
Dato:_________ underskrift:_____________________________________
Ja tak, jeg ønsker nyhedsbreve, invitationer og informationer på mail sæt kryds: _______________

Venskabsforeningens hovedformål er at skabe og støtte aktiviteter og sociale arrangementer for
borgere med handicaps, der har tilknytning til Lavuk Stjernens dagtilbud.
Igennem venskabsforeningen er det muligt for os at søge midler, bidrag og fonde, der vil kunne
udvide mængden af aktiviteter og det vil være muligt at sikre netværk og vilkår for de frivillige vi
har på tilbuddene, og dermed gøre det mere attraktivt at blive frivillig på vores tilbud eller
besøgsven for de borgere, der må have interesse i dette.
Det blev på den stiftende generalforsamling besluttet at det årlige kontingent er 100 kr.
Indbetaling kan ske på konto i Lån og Spar: Reg.nr: 0400 kontonummer: 4019698306

Venskabsforeningen for LAVUK STJERNEN, Søndre Fasanvej 92, 2500 Valby, tlf. 2554 3435, lavukstjernensvenner@gmail.com

Venskabsforeningen
for Lavuk Stjernen
CITAT
”Som pårørende til en bruger, der er rigtig glad for Lavuk Stjernens
tilbud, er det naturligt for mig at støtte op om oprettelsen af en
venskabsforening. Efter den stiftende generalforsamling er det mit
indtryk, at alle bidrag er velkomne – om det så drejer sig om at afholde
bankospil eller hjælpe med at ansøge om midler til aktiviteter. Det
tiltaler mig, at det er op til mig selv, hvor meget og hvordan jeg vil
engagere mig i venskabsforeningens arbejde. Og så er det jo et fund,
at det kun koster 100 kr. om året at være medlem. Forhåbentlig kan det
betyde, at mange vil melde sig ind i venskabsforeningen og være med til
at gøre en positiv forskel for Lavuk Stjernens brugere.”
- Anne Frida, kusine til en bruger

Venskabsforeningen for Lavuk Stjernen
Hans Knudsens Plads 1a
2100 København Ø
Tlf. 2554 3435, telefontid mandag, onsdag, torsdag kl. 10-14
E-mail: lavukstjernensvenner@gmail.com eller camp@lavuk.dk
Bestyrelsesformand: Esben Sønderstrup
Frivilligkoordinator: Camilla Panting
Hjemmeside:
www.lavukstjernen.dk/venskabsforeningen-for-lavuk-stjernen/

