Jobbørs: Gør en frivillig indsats

Kontakt Frivilligcenter Odder på tlf. 30 84 34 80 eller e-mail
post@frivilligcenter-odder.dk, hvis du er interesseret i et eller
flere frivilligjobs.
i Odder

2

ber 201

septem
den 28.

Børns Voksenvenner:

Diabetesforeningen, Odder:

Odder IGF:

Støtteforeningens Stenslunds Venner, Odder:

Få eller bliv en frivillig voksenven

Støt børn med diabetes

Bliv træner eller hjælpetræner i gymnastik

Frivillige hjælpere søges
til aktiviteter for ældre

Mange børn savner en voksen ven til oplevelser og samvær.
Børns Voksenvenner skaber venskaber, besøgsvensforhold, mellem frivillige ressourcestærke voksne og børn og unge, der måtte
vokse op med kun få støttende voksne i deres nære miljø.

Café Pakhuset, Odder:

Bliv projektfrivillig eller frivillig
medarbejder i køkkenet

Café Pakhuset udspringer af et samarbejde mellem Foreningen
Pakhuset, Odder Kommune samt bo– og aktivitetsstederne
Åhusene og Fabos. Medarbejderne i caféen er en blanding af
udviklingshæmmede, personer i jobafklaring og praktik, frivillige
og pædagogisk personale.

Café Retro, Odder:

Engagerede frivillige søges til
ungdomscafé

Uden de frivillige - ingen café eller værested. De frivillige bidrager
hver især til, at Café Retro er et rart sted at være. Café Retro er
et mødested for unge, en café for byens borgere og gæster og
en genbrugsbutik.

Diabetesforeningen søger sælgere af skrabelodder – tjen 4 kr. pr.
solgt lod af 20 kr. til klasse- eller klubkassen. Kampagnen kører
fra 1/9 til medio november 2012.

Gi’ en Hånd, Odder:

Omsorgsfulde og hjælpsomme
frivillige søges

Gi´ en Hånd yder praktisk hjælp som f.eks. havehjælp, rengøring
og oprydning til personer, som har brug for en hjælpende hånd.
Vi tilbyder typisk hjælp af 1-1½ times varighed pr. gang. Odder
Frimenighed står bag projekt Gi’ en Hånd.

Kræftens Bekæmpelse, Odder:

Søger to nye bestyrelsesmedlemmer
med medicinsk baggrund

Kræftens Bekæmpelse arbejder for et ’liv uden kræft’, og lokalt
synliggøres Kræftens Bekæmpelse gennem aktiviteter og indsamling af midler til forebyggelse, forskning og rehabilitering.

Trænere skal gerne have kendskab til gymnastik i forvejen. Hjælpetrænere skal blot have interesse for at lære gymnastikken at
kende. Vi sender gerne interesserede på kursus. Vi kan også altid bruge hjælpende hænder til byfesten.

Osteoporoseforeningen for Skanderborg,
Odder og Samsø:

Søger bestyrelsesmedlemmer
fra Odder og Samsø

Osteoporoseforeningen informerer, rådgiver og støtter mennesker med osteoporose (knogleskørhed).

Retroen Genbrug, Odder:

Sælgere til genbrugsbutik søges

Overskuddet fra Retroen Genbrugs forretning går til den daglige
drift af ungdomscaféen Café Retro.

Vågetjenesten, Odder:

Bliv våger - og giv omsorg
til alvorligt syge og døende

Vågetjenestens mål er at gøre en forskel ved at være medmenneskeligt til stede, give tryghed, omsorg og nærvær til døende.
Give aflastning og støtte til pårørende i det svære forløb.

Foreningen hjælper med at indsamle midler til og yde praktisk
hjælp ved arrangementer og aktiviteter til gavn og glæde for beboerne på plejecentret Stenslund.

Støtteforeningen Åhusene, Odder:

Vær med til at lave aktiviteter
for borgere i bostøttetilbud

Støtteforeningen tilbyder samarbejde med brugerne i Åhusene
omkring oplevelser og aktiviteter. Åhusene er et kommunalt bostøttetilbud, der henvender sig til voksne borgere i Odder kommune, der har brug for pædagogisk hjælp, støtte eller omsorg for
at kunne klare at bo i eget hjem.

Ventilen – samværsgruppen
for kvinder med kræft, Odder:

Hjælp os med planlægning af aktiviteter

Ventilen - Samværsgruppen for kvinder med kræft er et lokalt
initiativ, der skal gøre det lidt lettere at være kræftramt kvinde i
Odder Kommune. Ventilen giver kvinder med kræft et mødested,
hvor vi kan udveksle erfaringer og idéer - dele tanker og følelser
- blive klogere på livet under og efter kræft.

