Vil du være frivillig i

Habiliteringscenter KRAKA
Skive Kommune

Som frivillig hos os kan du:
 Donere en time af dit liv og gør en forskel
 Frembringe glæde og positive oplevelser
 Dele dine interesser med andre borgere
 Få lov til at give, være en ven, grine, støtte og så meget andet.
 Være frivillig uden at skulle bære en hvid kittel eller have en bestemt
uddannelse

Hvad får du ud af at være frivillig?
 Nye venskaber og oplevelser
 En glæde ved at hjælpe andre mennesker
 Du bliver en del af et fællesskab
 Det eneste det kræver for at være frivillig er, at man er interesseret i og
har respekt for andre – også dem, der ikke lever livet som de fleste

Habiliteringscenter KRAKA er et tilbud for voksne borgere med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi tilbyder aktivitets- og
samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte

Gåture: Kan du lide naturen og mærke solens varme eller vindens
rusken. Vil du dele det med andre? En del af vores borgere savner, at
mærke udelivet og opleve en gåtur i andres selskab Er du frisk så hold
dig ikke tilbage.

Besøgsven: Er du i det kreative hjørne, spiller du på et instrument,
kan du lide at læse en god historie? Hvad med en rolig hyggestund
over en kop kaffe. Måske spille et spil, bage en kage Mulighederne
er mange og vi har borgere med mange forskellige behov.
Hold dig derfor ikke tilbage for at tage kontakt til os, hvis du ønsker
at gøre en forskel

Kontakt
trivselsagent Susanne Munkholm eller afdelingsleder for en snak om muligheder 😊

Vil du vide mere?
Kontakt:
Trivselsagent
Susanne Munkholm
Mail: smun@skivekommune.dk
Tlf. 99 15 71 20
Korpset Aage Nielsens vej
Boenheden Nattergalevej Hus 5 og 11
Afdelingsleder Jonna Thorgaard
Mail: joth@skivekommune.dk
Tlf. 99 15 74 29
Aktivitetshuset Skovly, Violvej 2A
Boenheden Mejsevej 1
Afdelingsleder Rie Nielsen
Mail: kman@skivekommune.dk
Tlf. 99 15 71 39
Boenheden Nattergalevej Hus 1 og 7-9
Mejsevej 12
Afdelingsleder Leif Krogh
Mail: leif@skivekommune.dk
Tlf. 99 15 74 30
Boenheden Hjalmar Kjems Alle 5 og 7
Bofællesskabet Vestergade
Afdelingsleder Karina T. Hostrup
Mail: ktho@skivekomune.dk
Tlf. 99 15 69 81

Scan QR koden, hvis du vil vide mere

