Bliv frivillig i
Café UDENFOR
Har du lyst til at være med til at lave god opbyggende mad
- med og for hjemløse i Aarhus? Projekt UDENFOR søger engagerede frivillige til vores nystartede pilotprojekt Café UDENFOR
Projekt UDENFOR har iværksat et pilotprojekt i Aarhus, hvor et allerede igangværende opsøgende
arbejde blandt udsatte borgere udbygges med et tilbud til hjemløse og andre udsatte. Et tilbud om at
udvikle og deltage i et arbejdsfællesskab i den flybare Café. Formålet med projektet er at styrke og
til tider genoprette sociale kompetencer blandt hjemløse og andre udsatte gennem fællesskabs-skabende aktiviteter, der understøtter de potentialer, den enkelte rummer.
Projekt UDENFOR arbejder ud fra den enkelte hjemløses eget ønske om forandring og ikke ud fra
præ-definerede mål om for en hver pris at ville normalisere eller resocialisere; men derimod med det
ønske at give den enkelte hjemløse en bedre mulighed for at orientere sig blandt samfundets tilbud.
Café UDENFOR.
Omdrejningspunktet for den flytbare Café er god opbyggende mad, læring og omsorg for og med
de hjemløse. Caféen vil blive opstillet forskellige steder i Aarhus midtby og vil dele gratis mad ud til
hjemløse, som også opfordres til at blive en aktiv del af caféen. Derudover vil caféen møde alle interesserede med en smagsprøve og en fortælling om projektet.
For at Café UDENFOR skal blive en succes er der behov for støtte og frivillige kræfter til at være med
til at løfte projektet. Planen er at caféen skal holde åbent 3 dage om ugen i tidsrummet 10- 16. Vi
vil meget gerne at du som frivillig har mulighed og lyst til at byde ind med to vagter om måneden.
Frivillige vil med kyndig vejledning og støtte samarbejde om at åbne og drive den flytbare café, stå
for indkøb og afhentning af råvarer, rengøring og andre praktiske café opgaver – Der vil også indgå
madudleveringer fra vores ladcykel samt en overordnet formidlende rolle, der både består i at drage
omsorg for andre medmennesker samt at formidle projektet til andre interesserede.
Som frivillig vil I aldrig stå alene med ansvaret for cafeen eller cafeens brugere – men vil blive støttet
og guidet. Både vagtplaner, arbejdsopgaver og oplæring skal vi nok stå for. Hvis bare interessen og
gå på modet er der, lover vi et arbejde, der giver både mening og mange gode oplevelser.
Send en kortfattet ansøgning hvor du fortæller om dig selv og din motivation for at være med.
Ansøgningen skal sendes til kok & social arbejder Helga Lillebæk på hli@udenfor.dk eller ring på tlf:
25974370. Ring endelig hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere information. Alle ansøgere
der sender ansøgning via mail vil løbende få svar og yderligere info.
Mere info om Projekt UDENFOR & projektet i Aarhus:
http://udenfor.dk/projekt-udenfor-er-startet-i-aarhus/

