Dra dig inte för att kontakta oss!
ResursPoolen Frivilliga uppdrag i Linköping

ResursPoolen

är en ideell förening med socialt intresserade människor
i olika åldrar, som har lite tid över för andra.

Frivilliga uppdrag i Linköping

Vi utför frivilligt arbete utan ersättning. Det handlar om uppdrag
utöver det som utförs av anställd personal. Sådant som sätter
lite guldkant på tillvaron eller minskar stressen i vardagen.

ResursPoolen Frivilliga uppdrag i Linköping
Tveka inte – bli volontär! Oavsett om du har gott om tid eller bara en
stund ibland är du varmt välkommen som volontär hos ResursPoolen.
Vi behöver dig!
Som volontär får du genomgå en utbildning och får skriva på en
tystnadsförsäkran. Det innebär att ingenting som rör personliga
förhållanden förs vidare.

Välkommen att höra av dig!

Besöksadress:
Postadress:
Telefon:
E-post:
Hemsida:

Medborgarkontor City,
Östgötagatan 5, (bibliotekshuset)
Medborgarkontor City, 581 81 LINKÖPING
Förmedling – vardagar 10.00-12.00, tel 013-20 87 50
Ordförande Siv Nordqvist 070-365 30 41
info@resurspoolen.org
www.resurspoolen.org
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ResursPoolen
Frivilla uppdrag i Linköping

Alla kan vi i någon situation i livet
behöva lite extra stöd från en
medmänniska
Det handlar om det lilla extra
för att vardag och fritid ska fungera:
Du kanske….






känner dig ensam och vill ha någon att prata med
är nyinflyttad och saknar kontakter på fritiden
vill ha sällskap till en aktivitet eller till läkare/tandläkare
har barn/tonåringar som behöver läxhjälp
är äldre och saknar stöd i vardagen

Behöver du själv eller annan familjemedlem
lite stöd?
ResursPoolen utför uppdrag som sätter lite guldkant på tillvaron
hos våra medmänniskor.
Bara lite hjälp människor emellan – kontakter som
är till glädje både för den som ger hjälpen och för den som får hjälpen.

Våra volontärer ställer upp!

Du kanske har tillfälle att komma till
någon av våra mötesplatser?
Våra mötesplatser finns i olika stadsdelar.
Se särskilt bifogad infoblad! Det bjuds på underhållning
och fika till självkostnadspris.
Vi har läscafé på stadsbiblioteket.
Ring oss gärna för mer detaljerad information
om plats och program eller gå in på vår hemsida.

Detta kan vi tyvärr inte hjälpa dig med
Praktiska göromål: t ex städning, gardinuppsättning, snöskottning,
trädgårsarbete, byte av glödlampor, sjukvård, hemtjänst m.m.
ResursPoolen har inte kompetens att arbeta med personer
med diagnostiserad demens.
Önskar du information om äldreomsorg, hör av dig till
de kommunala äldrelotsarna tel 013-20 64 01.

