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A- Klubben
Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1
Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2
Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshærs Varmestue
Frivilligcenter Sydfyn – Kontakt mellem Mennesker
Mødrerådgivningen M/K for Syd- og Midtfyn
Røde Kors Svendborg, Genbrug
Røde Kors Patientstøttere på Svendborg Sygehus
Svendborg Frivilligråd
SVUP Forening for Førtidspensionister i Svendborg

A-klubben
Møllergade 62
Tlf: 62 80 00 65
E-mail: a-klubben@tdcadsl.dk

Formål: Værested og rådgivningssted for alkoholikere
Aktiviteter: Miljøklub, bowling, weekendture, gåture, cykelture og filmaften.
Praktikanten følger med i hverdagen i A-klubben en dag i uge 39.
Det kan være almindelig hygge med brugerne af stedet, men praktikanten kan også
være tilsted ved en samtale med en ny/gammel bruger af stedet, hvis der er en sådan
netop den dag.

Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner
Kontaktvenner og –familier til nyankomne FN flygtninge.
Grete Johansen
Tlf: 23 21 87 13

Politikerpraktik 1:
For én mandlig politiker - for det ER en mandeklub –
tirsdag d. 27. september 15.30-19, med som frivillig i madklub for unge, enlige
flygtningemænd, Byparken 42, 1. sal th.
Indholdet i praktikken: Konkret planlægning af dagens klub - indkøb, fælles
madlavning, spisning og oprydning. Praktikanten behøver ikke at være en ørn i et
køkken, men skal deltage i madlavning, spisning og oprydning sammen med de
fremmødte.

Vi laver sund - og billig mad.
Vi taler dansk - og hjælper hinanden.
Vi hygger os - og lærer nyt hver gang.

E-mail: gretejohansen@sydfynsmail.dk

Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner
Kontaktvenner og –familier til nyankomne FN flygtninge.
POLITKERPRAKTIK 2:
Torsdag d. 29. september kl. 16-18, med som frivillig når en kontaktfamilie besøger ’deres’
flygtningefamilie i et privat hjem i Svendborg.
Indholdet i praktikken:
Kort introduktion til kontaktfamilieordning og ellers blot deltage som dansk borger i
besøg/aktiviteten hos flygtningefamilien. Det er altid svært at forudsige, hvad der vil foregå,
men samtaler om dagligdag, forklare breve, måske drikke te sammen - eller gå en tur eller finde en praktisk løsning på et hverdagsproblem - eller se billeder sammen.
Vi er nødt til at skrive: Ændringer og justeringer kan forekomme, men går man til praktikken
med åbent sind og sanser, vil det blive en oplevelse.

Grete Johansen
Tlf: 23 21 87 13
E-mail: gretejohansen@sydfynsmail.dk

Folkekirkens Nødhjælp
Arbejder globalt med at hjælpe nødlidende, både efter katastrofer, under
borgerkrige og i en hård dagligdag. Laver bl.a. indsamlinger til
brændpunkter.
PRAKTIKANTENS OPGAVE:
Stå i boden på Frivillig Fredag d. 30.9, fra 12 til 14.
Vær med i salg af diverse brugte effekter fra Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i
Møllergade.
Her vil der være god mulighed for kontakt med både frivillige og borgere
Modtag samtidig orientering om Folkekirkens Nødhjælps arbejde globalt.

Tlf:
62 21 96 26
62 22 44 43
Møllergade 104

Praktikforløb i Kirkens Korshærs Varmestue
Kirkens Korshær driver en varmestue i Ørkildsgade 27 i Svendborg.
Det har vi gjort i snart 25 år og behovet er stadig lige stort.

Fakta:
Varmestuen har dagligt 30-40
besøgende.
Medarbejdere på Varmestuen møder
de besøgende i øjenhøjde og yder
omsorg og nærvær til de mennesker i
samfundet, som har det aller sværest.
I Varmestuen kan de besøgende først
og fremmest opleve, at de er en del af
et fællesskab.

Medarbejderne møder dem som
ligeværdige, og der bliver vist
forståelse for den enkeltes livssituation.
I Varmestuen ydes hjælp til de helt
basale behov: De har mulighed for at
vaske tøj, få et bad, få nyt tøj på
kroppen samt hjælp til at komme videre
i livet.
Vi tilbyder gratis morgenmad, og for et
symbolsk beløb kan de besøgende
købe kaffe og varm, sund middagsmad.

Et dagsforløb kunne se sådan ud:
Kl. 8.00 Introduceres til Kirkens Korshær og dagens frivillige arbejde
Kl. 8.30 - Laver kaffe og servicerer brugerne – se faktaboksen ovenfor
Kl. 11.30 Den varme mad serveres
Kl. 13.00 Varmestuen lukker og vi gør rent, får en kop fredelig kaffe og
snakker dagens oplevelser igennem
Ca. 14.00 Farvel og tak
Hvis det kan have din interesse, så må du kontakte mig og lave en aftale.

Kirkens Korshær Svendborg
Ørkildsgade 27 – 5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 91 28 (bedst ml. 9-13)
svendborg@kirkenskorshaer.dk
www.kirkenskorshaer-svendborg.dk
Svendborg Sparekasse: 0815-8650401329

Vi er åbne for praktikforløb alle hverdage i uge 39 - undtagen mandag.
Med venlig hilsen
Vibeke Bjørk
Leder af Svendborgarbejdet

Frivilligcenter Sydfyn –
Kontakt mellem Mennesker
støtter og styrker de mange initiativer,
som frivillige foreninger driver til gavn
for lokalsamfundet: besøgsvenner,
lektiecafeer, væresteder for hjemløse,
integrationsprojekter og alle slags
selvhjælp. I frivilligcentret kan de
frivillige deltage i kurser, blive klædt på
til nye opgaver, låne lokaler, få sparring
og konsulentbistand. Frivilligcentret
hjælper nye frivillige initiativer i gang, og
kommunens borgere kan henvende sig,
hvis de vil have information om
foreningernes hjælpetilbud, eller hvis de
vil være frivillige.
Borgere kan også henvende sig hvis de vil
deltage i eller oprette en gruppe.

De værdier vi arbejder udefra er:
engagement, frivillighed, fællesskab og
gensidighed.
Praktikanten er velkommen den 29.9
– dagen før Frivillig Fredag – fra ca.
kl. 14. Han/hun er med til at lægge
sidste hånd på det store arrangement
dagen efter.
Der er også en plads i boden på
Frivillig Fredag d. 30.9 hvor der vil
være god
mulighed for kontakt med
både
frivillige og borgere.

FRIVILLIGCENTER SYDFYN – KONTAKT

Plads til én praktikant
begge dage eller 2
praktikanter på hver sin
dag.

MELLEM

MENNESKER

Toldbodvej 5, Tlf: 62 20 11 30

Formål:
At yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og
uddannelsesmæssig støtte og rådgivning til
enlige forsørgere, gravide og børnefamilier.
Formand: Aase Knudsen
Daglig leder: Helle Hasle

Aktivitet:
Foreningen driver en rådgivning og en
genbrugsbutik med en lille Café.
Rådgivningen er en åben rådgivning for unge
mødre, gravide og børnefamilier. Rådgivningen
er gratis og anonym.
Der tilbydes også: Fødselsforberedelse,
samtaleforløb og støttesamtaler.

MØDRERÅDGIVNINGEN M/K FOR SYD- OG MIDTFYN
KORSGADE

TLF: 62 22 15 63

16

E-MAIL: mrdsvendborg@mail.dk

Praktikanten følger den frivillige i
mødrerådgivningen torsdag den 29.9, 10 -13.

Røde Kors Svendborg
Formål: At hjælpe befolkninger i den 3. verden, ved
katastrofer og med en udviklings indsats. I Danmark
arbejdes der med udsatte grupper, ligesom førstehjælp
er et fokus område.
Røde Kors genbrugsbutik i Møllergade tjener penge til
disse formål.
Butikken og sorteringen drives af ca. 45 frivillige,
ulønnede medarbejder, som hver påtager sig én eller
flere ugentlige vagter á 3-4 timer.

Der er plads til 2 praktikanter:
i sorteringen på Odensevej torsdag den 29.9
i butikken på Møllergade fredag den 30. 9.
Praktikanterne vil arbejde sammen med de frivillige.
Åbningstid: mandag til fredag kl. 10 - 17, lørdag kl. 10 - 13
Tlf: 62 21 90 50
Hjemmeside: www.drk.dk

Røde Kors Patientstøttere på Svendborg Sygehus
Patientstøtterne gør tjeneste på flere sengeafsnit og i
skadestuen. De hjælper patienter og pårørende med
forskellige gøremål, så som at skifte blomstervand, læse
højt, gå i kiosk og andet praktisk.
Praktikanten vil følge med patientstøttere på Svendborg
Sygehus.

Karin Meiniche
Tlf: 62 51 27 03

Svendborg Frivilligråd
Svendborg Frivilligråd er et råd som varetager de frivillige
sociale foreningers interesser i Svendborg Kommune
Formand Karen Strandhave, tlf: 62 26 11 50
Kontakt Mellem Mennesker/
Frivilligcenter Sydfyn
Formand Erik Ejlersen
Tilbyder praktik
I fælles bod på Frivillig Fredag den 30.9.11 fra 12.00- 14.00
med overskriften Frivillighus.
Kontakt. 62201130

Svendborg Frivilligråd

SVUP Forening for Førtidspensionister i Svendborg

Skallen, Møllergade

Formål:
Socialt samvær for førtidspensionister
Aktiviteter:
Hyggeligt samvær, ture ud af huset og andre
arrangementer.
Praktikanten mødes med medlemmerne torsdag
den 29.9. og besvarer deres spørgsmål.
Rosa Mortensen
Thorseng 39
62 22 61 84 / 28 65 03 75
Åbningstid, torsdag 13 - 17

arrangør Kontakt mellem Mennesker

