Maatjes gezocht
Vacat urenummer: 13807
Organisat ie: SWOA
Werkzaamheden binnen de maatjesprojecten zijn divers en ' op maat' . Het ' er voor iemand zijn' is waar
het in eerste instantie om gaat. De deelnemer en de vrijwilliger zoeken samen naar de gewenste
invulling van hun contact.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg
Eén dagdeel per week / één dagdeel per twee weken

Uitgebreide taakomschrijving
Uit gangspunt van het maat jesproject is om mensen de regie over hun eigen leven t e lat en behouden en
zo nodig het deelnemen aan de maat schappij weer t ast baar t e maken. Onze deelnemers zijn door
verschillende gebeurt enissen in het leven kwet sbaar geworden of in een isolement geraakt . Door een
juist e mat ch, op basis van hobby's en t alent en, t ussen vrijwilliger en deelnemer, wordt het weer mogelijk
om deel t e nemen aan de maat schappij.

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
Degene die we zoeken wil iet s bet ekenen voor iemand die st eun kan gebruiken. Ben je open, begripvol en
kan je je inleven een ander? Ben je in st aat om vanuit eigen kracht en init iat ief t e handelen? Ben je
daarnaast bet rouwbaar en verant woordelijk, respect eer je de privacy van mensen en ga je zorgvuldig met
je eigen grenzen en die van de deelnemers om? Reageer dan met een!

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Door een maat je van een deelnemer t e zijn ont st aat er een vert rouwensband, waardoor er een posit ieve
verandering in iemands leven kan plaat svinden. Dat maakt dat iemand weer meer zelfst andig in het leven
st aat .

Biedt de organisatie scholing aan?
Een basist raining en diverse t hema bijeenkomst en

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Hulpverlening

Activiteit

Buddy/maatje

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

nee

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

ja

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA

Korte klus

nee

Reiskostenvergoeding

ja

Proeftijd

ja

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

ja

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Welzijn is lekker in je vel zitten. Doen wat je leuk vindt geeft energie en balans in je leven. SWOA stimuleert je te ontdekken
wat je nog wél kan en je talenten te gebruiken. Zelf zoveel mogelijk uit het leven halen. Dát is waar SWOA voor staat.

Wijk
Diverse wijken

Vacaturenummer
13807

Contactgegevens
SWOA
Kazerneplein 2
6822 ET Arnhem
www.swoa.nl
Silvio de Brit o Caio
026-3272266 / 06-11781070
vrijwilliger@swoa.nl

