Ondersteuning bij dagbesteding (sociale
activering)
Geplaatst op: 28 Aug 2019
Status: Open
Vacaturenummer: 525
Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om te wandelen, buiten te zijn en een praatje te maken
met onze cliënten die gebruik maken van de sociale activering en huiskamer in Lelystad.

Hoe zien de werkzaamheden er uit?
Sociale activering
Sociale activering heeft als doel de deelnemers die weinig bestaansmiddelen hebben en geen werk hebben
dagbesteding aan te bieden in de vorm van vuil prikken in de stad
Functie omschrijving:
Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk vinden om onze clienten te ondersteunen en begeleiden tijdens
onze sociale activering, en ondertussen een gezellig praatje maken met onze cliënten.

Werktijden
Dinsdag en/of donderdagochtend van 09.45u tot 12.15u

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?
Vaardigheden:
We zijn op zoek naar ondernemend iemand die, van aanpakken weet, stevig in de schoenen staat en iemand
durft aan te spreken maar vooral behulpzaam en met kwetsbare mensen begaan is. Niet onder invloed zijn
van drank en drugs tijdens vrijwilligerswerk.

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze
organisatie?
Extra informatie
De huiskamer van Amethist
Amethist verslavingszorg is een ambitieuze, jonge verslavingsinstelling. We bieden een klinische, ambulante,
medische en psychologische behandeling, individueel en in groepsverband, voor alle mensen met een
verslavingsprobleem. Daarnaast voorziet Amethist in Almere en Lelystad in een huiskamer: een
dagopvangvoorziening waar bezoekers de gelegenheid wordt geboden om even tot rust te komen, iets te
eten en in verschillende vormen aan dagbesteding te doen. Daarmee richten we ons op de langdurig
verslaafde mensen, die vaak marginaal functioneren en soms ook dak-of thuisloos zijn.
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Praktische informatie
Minimum leeftijd:

18

Tegenprestatie:

Nee

Hoeveel plekken:

1

ANBI-status:

Nee

Vrijwilligersvergoeding: Ja

VOG-vergoeding:

Ja

Reiskostenvergoeding: Nee

Verklaring omtrent gedrag (VOG): Ja
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