Vrijwilligerswerk bij
Zorgcoöperatie Graag gedaan Leende
Er is behoefte aan vrijwilligers voor uiteenlopende
diensten
Op de volgende bladzijde vindt u uitgebreide
informatie over de hiernaast genoemde diensten

Bestuurlijke of organisatorische kwaliteiten

o

Vriendendienst

o

Burencontact/burenhulp

o

Gezondheid/sport

o

Klussendienst/Repair-cafe

o

ICT/ondersteunen organisatie

o

Ouderenadviseur

o

Huishoudelijke hulp

o
o
o
o
o
o
o
o

Bestuursfunctie
Adviseur in Raad van Advies
Coördineren projecten:
Opzetten Burencontact bij u in de wijk/straat
Opzetten eetpunt
Opzetten ontmoetingsplaats
Ouderenadviseur
Niet van toepassing

Hebt u een hobby die u met ons wil delen
Hebt u een hobby die u wilt delen?
Wij willen ze in de toekomst graag met u delen

Op welk gebied:
o Fotografie
o Computer
o Breien
o Handwerken/naaien
o Koken
o Wandelen
o Fietsen
o Schouwburg/film
o Natuur
o Cultuur
o Overige:

Zorg voor elkaar is ook uw belang
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Toelichting op diverse diensten

Vriendendienst

o

Boodschappenhulp

o

Begeleiden bij winkelen

o

Begeleiden bij bezoek aan familie, vrienden,
schouwburg of film

o

Tijdelijk helpen met kleine huishoudelijke karweitjes bij
acute noodsituatie

Burencontact en
burenhulp

Gezondheid/sport

ZCGGS514

o

Kinderen opvangen bij acute noodsituatie

o

Planten water geven en hond uitlaten bij acute noodsituatie

o

Een luisterend oor

o

Kopje koffie drinken, voorlezen, spelletjes doen bij
alleenstaande of mensen met een beperking

o

Mantelzorgondersteuning

o

Koken voor een ander

o

Huiswerkbegeleiding

o

Sociale contacten maken

o

Gastvrouw bij koffie uurtje in een ontmoetingsruimte

o

Begeleiden artsenbezoek

o

Medicijnen halen

o

Lichamelijk activiteit

o

Groepswandeling met koffiepauze

o

Fietsen met koffiepauze

o

Palliatieve zorg

Vervoer

o

Vervoer algemeen: bij bezoek aan familie, vrienden,
schouwburg, film etc.

o

Vervoer om medische reden en bereid klanten te helpen
met omkleden en deel te nemen aan gesprek met de arts.

o

Vervoer en begeleiden naar zorginstantie

o

Vervoer en begeleiden naar therapie

o

Medicijnen halen

o

Kleine klussen

o

Kleine timmerwerken

o

Klein tuinonderhoud

o

Bouwtechnische zaken

o

Sneeuw- bladruimen

o

Repair café

o

Technische reparatie algemeen

o

Reparatie elektronische componenten

o

Textiel reparatie

o

Fietsreparatie

ICT en of ondersteunen

o

Onderhoud van een website

van organisatie

o

Administratie algemeen

o

Advies en voorlichting geven

o

Aanbieden vergaderruimten

o

Opzet organisatie evenementen

Ouderenadviseur

o

Wanneer de vragen toenemen een opleiding volgen voor
ouderenadviseur en hierna ouderen adviseren

Betaalde hulp ( als
vrijwilliger, als ZZP'er,
als werknemer ZC)

o
o
o
o
o

Huishoudelijk werk
persoonlijke verzorging
palliatieve begeleiding
In dienst van ZCGG
In dienst als ZZP´er

Klussendienst/Repair-cafe
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