Projektmedarbejder – leder og koordinator af frivilligprojekt for pårørende til alvorlig syge
Selvhjælp Fredericia-Middelfart planlægger i samarbejde med Fredericia Kommune at oprette et team af
frivillige til at hjælpe sygdomsramte familier i en presset hverdag.
Vi ønsker at tilbyde de pårørende et forløb, der indeholder et eller flere af følgende punkter:




Individuelle samtaler med den/de pårørende, der munder ud i skræddersyede projekter.
Gruppesamtaleforløb omkring de praktiske og eksistentielle problemstillinger ved livet i en
sygdomsramt familie.
Aflastning i hjemmet omkring forskellige praktiske opgaver, der vurderes som indenfor projektets
hjælpeområde.

Til dette søger vi en engageret og faglig stærk person, der kan fungere som tovholder samt koordinator for
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Projektet trækker på erfaringer fra et lignende projekt 2010-13 og
vil foregå i samarbejde med Selvhjælps daglige leder og gennem dialogmøder med de frivillige.
Til projektmedarbejderens forskellige opgaver hører:






Have overblik over de frivillige og projektets tilbud.
Rekruttere og uddanne frivillige til de forskellige tilbud.
Vejlede frivillige i forløbet – herunder supervision.
Afholde samtaler med den pårørende omkring tilrettelæggelse af forløbet.
Vurdere hvilke tilbud og tiltag, der er relevante og overkommelige.

Som leder og koordinator skal du have følgende kompetencer:




Gode samarbejdsevner – både indadtil i organisationen og udadtil til andre organisationer samt
professionelle indenfor området.
Organisatorisk tæft – herunder forståelse for frivillighedens muligheder og begrænsninger. Tillige
forståelse for organisation og struktur i den offentlige forvaltning.
Evne og idéer til at gøre projektet kendt for de relevante målgrupper – herunder kontakt til andre
grupper – især hjemmeplejen – der har kontakt med målgrupperne.

Stillingen er normeret til ti timer ugentligt og er berammet til fire år.
Projektet hører under Selvhjælp Fredericia-Middelfart og afvikles i samarbejde med daglig koordinator.
Spørgsmål kan rettes til:
Formand for Selvhjælp Fredericia-Middelfarts bestyrelse Vita Andreasen.
Tlf.: 40 42 87 40; Mail: via@km.dk
Daglig koordinator Connie Vinter Jensen
Tlf.: 30 56 00 56; Mail: connie@famiselvhjaelp.dk
Ansættelse fra start august – evt. efter skolernes sommerferie.
Ansøgning sendes til: connie@famiselvhjaelp.dk
Ansøgningsfrist: 10. juni 2019 kl. 12.00

