Intresseanmälan
□

Jag önskar göra en frivilliginsats.

Jag kan tänka mig följande uppdrag:

□
□
□

delta i någon grupp
prova tillfälliga uppdrag
prova ett återkommande uppdrag

Du kan ringa oss, e-posta eller skicka in den
här blanketten. Välkommen till oss!

Dra dig inte för att
kontakta oss!

ResursPoolen

Frivilliga uppdrag i Linköping

ResursPoolenFrivilliga uppdrag i Linköping
är en ideell förening med socialt intresserade
människor i olika åldrar, som har lite tid över
för andra. 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 bildades
1994, vi samverkar med andra ideella föreningar och har ekonomiskt stöd från Linköpings kommun.

Namn:

Adress:

E-post:

ResursPoolen
Besöksadress:

ResursPoolen

Medborgarkontor City
581 81 LINKÖPING
013-20 87 50
info@resurspoolen.org

Medborgarkontor City
Östgötagatan 5
Postadress:

Medborgarkontor City
581 81 LINKÖPING
013-20 87 50

www.resurspoolen.org
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Telefon:

Ge bort lite tid för
glädjen att hjälpa
en medmänniska?

Vi behöver ditt
engagemang för
en viktig insats

Ge bort lite
tid för...

Tveka inte!
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 du får skriva under en tystnadsförsäkran.

 en pratstund
 att göra någon sällskap
 att dela upplevelser och tankar
 att ge en hjälpande hand
 att möta en medmänniska
ResursPoolen Frivilliga uppdrag i Linköping
samlar på tid från frivilliga i olika åldrar.
När du gör en frivillig insats så kommer du
att få uppskattning och nya kontakter, och
du berikar din egen vardag.

Lite av Din tid kan förändra en medmänniskas liv. Det finns många som behöver ditt sällskap eller din hjälp. Äldre, småbarnsfamiljer,
skolbarn, m.fl. Både unga och gamla behöver också någon att umgås med - exempelvis
utöva en hobby, gå på en teater eller bio.
När du bidrar med din lediga tid till
Resurspoolen har du friheten att göra så
mycket eller så lite du vill. Du väljer också
när du vill göra dina insatser.

