Frivillig i
Aktivitetshuset Paraplyen

Oplev det rå og autentiske Halsnæs

Har du overvejet at blive frivillig i
Aktivitetshuset Paraplyen?

Har du en god idé til en aktivitet, eller vil du byde ind med dit
engagement i en gruppe?
Begge aktivitetshuse fungerer ved hjælp af mere end 100 frivillige,
der bidrager med deres engagement, viden og erfaring i samarbejde
med personalet.
Som frivillig i Paraplyen bidrager du f.eks. med:
 et praktisk stykke arbejde
 at give vejledning og inspiration indenfor et område, hvor du har
særlig interesse, viden eller erfaring
 at være tovholder for en gruppe, evt. i samarbejde med andre
 at arrangere festlige aktiviteter, koncerter, udflugter eller rejser
Jo flere engagerede frivillige, des flere aktiviteter kan vi tilbyde vores
brugere. De frivillige er vigtige ambassadører for aktivitetshusene,
og er samtidig med til at fremme den imødekommende ånd, vi er
opmærksomme på at skabe og vedligeholde.

Paraplyen i Frederiksværk

Paraplyen i Hundested
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Arbejder du som frivillig, har du mulighed for:
 at være en del af et fællesskab
 at få indflydelse og medbestemmelse
 at gøre noget for andre
 at kunne få støtte og vejledning af personalet
 at deltage på frivilligmøder, hvor der drøftes tanker, idéer og
udfordringer
 at få kaffe og te i arbejdstiden
 at få frikontingent
Vi forventer:
 at du er loyal overfor huset og medvirker til, at alle får mulighed
for at have en god oplevelse
 at du holder dig orienteret om, hvad der sker i huset
 at du overholder dine aftaler og orienterer personalet ved fravær
 at tavshedspligten i forhold til personoplysninger overholdes
 at alle indkøb til aktiviteter aftales med personalet
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Har du lyst til at være frivillig, kan du kontakte:
Centerleder Mie Madsen
mima@halsnaes.dk
Viceleder Anette Pontoppidan
anep@halsnaes.dk
Administrativ aktivitetsmedarbejder Jette Varmer
jeva@halsnaes.dk
Kreativ aktivitetsmedarbejder Cathrin Vedelskov Serup
caves@halsnaes.dk

Aktivitetshuset Paraplyen
Frederiksværk afd.
Jernbanegade 2
3300 Frederiksværk
Telefon: 4772 2422
Aktivitetshuset Paraplyen
Hundested afd.
Nørregade 61
3390 Hundested
Telefon: 4778 5305
aktivitetshuset@halsnaes.dk
www.aktivitetshuset.halsnaes.dk

