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Frivillighuset Vindrosens hjemmeside

Frivilligmesse: ”Det er ikke
kun for vores egen skyld, vi
leder efter frivillige”
Torsdag den 2. maj mødte
studerende på UC-Syd 15
sociale
foreninger
på
en
frivilligmesse. Her hørte de om
mulighederne for at blive frivillig
og fik samtidig viden om frivillige
sociale foreninger som et
supplerende værktøj i deres
fremtidige job.

Ny Hvem Hjælper Hvem
Mens folk tager i parker, lytter til politiske taler og drikker en øl i
forårssolen, sidder Frivillighuset Vindrosens medarbejdere
spændte og venter på den nye version af vores sociale vejviser
Hvem Hjælper Hvem.
Nu er den her!

Mentornetværk i Esbjerg/Varde vil styrke demokratiet
I 2019 har foreningen udvidet deres tilbud med nye projekter,
hvoraf de to er direkte stilet mod at inddrage flere nydanskere i
den demokratiske danske måde at leve på.

Socialt frikort: Nu kan socialt udfordrede tjene op til 20.000
kroner uden at blive trukket i ydelser
Mange af Vindrosens medlemsforeninger er i kontakt med
mennesker, som kan have gavn af et socialt frikort. Med et Socialt
Frikort har man mulighed for at tjene penge – uden at blive trukket
i forsørgelsesydelser som fx kontanthjælp, førtidspension eller
boligsikring.

13 foreninger fortæller om frivillighed til kulturnatten i
Bramming
Hver dag gør frivillige i Bramming en utrolig indsats for andre
mennesker. Til Kulturnatten onsdag den 29. maj 2019 kan man
møde dem i Frivillighuset Vindrosens hus Jernbanegade 8 fra
klokken 18.30 – 20.30

Foreningernes dag 2019 bliver lørdag den 7. september
I 2019 er det 14. gang, at foreninger, grupper, skoler og
aftenskoler kan vise flaget til foreningernes dag i Esbjerg. Som
tidligere deltager Frivillighuset Vindrosen også, og vi håber
selvfølgelig at møde en masse af vores medlemmer på dagen.

Lær at finde frivillige via frivilligjob.dk
Det er nok ikke gået manges næser forbi, at man kan rekruttere
folk til alverdens ting og sager på internettet. Det gælder
naturligvis også frivillighed.

Hjerteforeningen tilbyder gratis vejledning i genoplivning
Foreningsmedlemmer, som ønsker at blive bedre til genoplivning,
har nu mulighed for at få deres ønske opfyldt helt gratis.

Underværker: Invitation til Ildsjæle
Brænder du for at skabe nyt liv, nye aktiviteter og nye
mødesteder? Og vil du være med til at fremme fællesskabet i de
bygninger og byrum, der omgiver dig? Så kan du søge støtte til at
gøre dine idéer til virkelighed som en del af Realdanias kampagne
Underværker.

Kalender
IMCC Infoaften: Hele verdens sundhed
Torsdag den 9. maj kl. 17:00

Flere foreninger arrangerer: Motivation til forandring
Torsdag den 9. maj kl. 18:30 - 20:30

Frivilligjob-workshop
Mandag den 20. maj kl. 15:00 - 17:00

Kulturnat i Bramming
Onsdag den 29 maj kl. 18:30 - 20:30

Se flere her

Frivilligjob i Esbjerg Kommune
Frivillig cafeleder søges til Den Sociale Sportscafe i
Esbjerg
RECOVERY BULLS Danmark har startet den første sociale sportscafe i
Danmark. Tanken er, at vi herfra kan motivere flere socialt udsatte til
deltagelse i idrætsaktiviteter i RECOVERY BULLS regi.

Frivillige rådgiver til Kræftrådgivningen i Esbjerg
Har du erfaring med psykosocial rådgivning og har/eller er du i gang med
en terapeutisk videreuddannelse og har lyst til at arbejde med grupper og
samtaleforløb?

Hjælp til opstart af og tovholder for "spille cafe" for
Senhjerneskadede
Vi har rigtig mange senhjerneskadet, der gerne vil mødes og hygge, få et
netværk og fællesskab

Vil du hjælpe ensomme unge i Esbjerg?
Lige nu søger Ventilen Esbjerg unge mellem 18 og 28 år til udfordrende
frivilligt arbejde ca. 20-25 timer om måneden.

Frivillige fysioterapeutstuderende søges til mor-barn
træning i Familiens Hus!!!
Vi søger 2 fysioterapeutstuderende som vil stå for et træningshold i
samarbejde med Esbjerg Sundhedscenter.

Kontakt
Telefon: 7545 7085
Mail: vindrosen@vindrosen-huset.dk
Esbjerg
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg
Træffetid: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10-15
Tirsdag kl. 10-17
Ribe
Tangevej 6, 6760 Ribe
Træffetid: Tirsdage i ulige uger kl. 15-17
Bramming
Jernbanegade 8, 6740 Bramming
Træffetid: Tirsdag i lige uger kl. 15-17
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