BLIV FRIVILLIG
I HELE DANMARKS
FAMILIEKLUB

VI SØGER ...

... fantastiske forbilleder, legesyge studerende og frivillige familier. Vil DU være med til at sætte
tid til leg, aktiviteter og måltidsfællesskab for familier højere på to-do listen, så vi kan blive
#bedresammen? Så skal du være frivillig i Hele Danmarks Familieklub.
Du bliver inviteret til en GRATIS træningsdag hvert halve år, hvor du får uddannelse og inspiration
af relevante fagfolk sammen med frivillige fra hele landet.
Familieklubben kører som udgangspunkt i et halvt år med 12 mødegange. Du kan forvente at bruge
ca. 3 timer hver anden uge og et par timer til planlægning med frivilligteamet inden opstart.
Når du tilmelder dig, bliver du kontaktet af en medarbejder i Hele Danmarks Familieklub,
som kan fortælle dig mere og besvare spørgsmål.
Vi har ingen krav til din faglige baggrund; om du studerer jura, idræt, arbejder som pædagog,
er pensioneret bankrådgiver eller står uden for arbejdsmarkedet, har ingen betydning for os.
Din personlighed er meget vigtigere!
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SÅDAN SER EN FAMILIEKLUB UD

FAMILIER
Familieklubben består af 8-9
forskellige børnefamilier, med
børn ml. 2-12 år. Yngre og
ældre søskende er mere end
velkommen.

PROJEKTKOORDINATOR
Til hver familieklub er der
tilknyttet en lønnet projektmedarbejder, der er fast
kontakt og sparringspartner
for teamet af frivillige.

TEAM
En familieklub drives af
en frivillig teamleder og et
team på 3-5 personer, som
sammen planlægger og står
for måltidsfællesskab, samvær
og aktiviteter.
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1. MÅLTIDSFÆLLESSKAB
2. LEG OG AKTIVITET
3. BYGGE BRO TIL
LOKALSAMFUNDET
4. STØTTE OG RÅDGIVNINGSTILBUD

FAMILIEKLUBBEN
I Hele Danmarks Familieklub arbejder vi med brobygning til et blivende fællesskab. Det betyder, at
familierne hjælper hinanden med adgang til foreningslivet og lokalområdet. Familieklubben er ikke
i sig selv et støtte- og rådgivningstilbud, men som frivillig kan du henvise til en lang række lokale og
nationale tilbud. Det er GRATIS for familier og frivillige at deltage. Projektet bidrager med økonomi
til måltidsfællesskabet og aktiviteter til hver mødegang i familieklubben. Derudover kan der suppleres med støtte fra lokale samarbejdspartnere og virksomheder.

SOM FRIVILLIG I HELE DANMARKS FAMILIEKLUB BESTÅR DIN OPGAVE I AT:
- planlægge og afholde aktiviteter for og med familierne
- købe ind og arrangere madlavning i samarbejde med andre frivillige - enten ved at
måltidet laves forud eller ved at inddrage familierne i madlavningen
- være med til at skabe god stemning og byde familierne velkomne i fællesskabet i
familieklubben

DET FÅR DU UD AF AT VÆRE EN DEL AF HELE DANMARKS FAMILIEKLUB
-

Du gør en forskel for børnefamilier i dit lokalområde
Du lærer nye mennesker at kende og indgår i nye fællesskaber
Du giver andre smil på læben
Du udvikler dig og får nye kompetencer
Du får erfaring, som er gode at have med på dit CV
Du kan efter et halvt år modtage et frivilligbevis - det signalerer overskud til fremtidig
arbejdsgiver at lave frivilligt arbejde
Alt i alt giver du lidt af dig selv og din tid og får en hel masse igen.
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