VRIJWILLIGER IN DE ZORG…
IETS VOOR JOU?
De mogelijkheden zijn bepalend,
niet de beperking. De bewoners
en deelnemers geven aan wat het
beste voor hen is, samen met de
organisatie. Kwalitatief hoogwaardige zorg krijgt pas inhoud
door het leveren van maatwerk.
Joyce-House biedt een kleinschalige vorm van wonen, logeren,
dagbesteding, werk/ontwikkel-plekken en ambulante zorg
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige
beperking.
De organisatie is een luisterend
oor. Zorg wordt verleend met
hoofd én hart. Bestaande systemen gaan overboord en worden
vervangen door de overtuiging
dat bewoners en deelnemers zelf
kunnen beslissen. Waar nodig
wordt professioneel ondersteund,
geholpen en zorg verleend.
Voor Joyce-House is transparantie in de zorg van groot belang.
Binnen de organisatie, naar de
bewoners en deelnemers, naar de
ouders, de medewerkers, de overheid en naar andere betrokkenen.
De scheiding tussen binnen en
buiten kan worden geslecht.
Passende inzet baarheid in de
samenleving moet worden
vergroot. Bewoners en
deelnemers kunnen midden in
de maatschappij functioneren,
mét hun beperking.
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Naast veel waardering ook een kleine vrijwilligersvergoeding
beschikbaar
Joyce-House in Smilde is een kleinschalige woonvorm midden in
het dorp. Op onze zorglocatie wonen negen jonge mensen met een
verstandelijke of meervoudige beperking. Met elkaar proberen we van
iedere dag een mooie dag te maken. Iedereen wordt gezien en draagt
bij aan het samen leven en werken met elkaar. Naast de zorgtaken is
er genoeg te doen. Een helpende hand is dan ook zeer welkom. We
zijn op zoek naar warme, enthousiaste mensen met affiniteit voor deze
kwetsbare doelgroep. Wil jij bijdrage aan extra aandacht voor onze
bewoners door mee te helpen met een diverse activiteiten? En heb je
een zorgachtergrond en/of affiniteit met onze doelgroep?
Dan is dit wellicht iets voor jou!
Activiteiten
We hebben verschillende activiteiten waar we begeleiders voor
zoeken, zoals:
- Muziek maken? Deel je muzikale talent met de bewoners en zorg
voor blije gezichten
- Ben je creatief? Knutselen vindt iedereen leuk en een helpende
hand is welkom
- Ervaring met dagbesteding? Onze bewoners zijn blij met een
helpende hand
- Ga je graag naar buiten? Ga mee op avontuur in het bos of een
uitstapje met onze bus
- Hou je van koken? We hebben een goed ingerichte keuken om
samen te koken én te eten
- Gezelligheid? Kom es een uurtje voorlezen of een spelletje doen in
de huiskamer
- Blokje om? Hoe fijn is het als je met 1 op 1 aandacht een eindje gaat
wandelen
- Andere ideeën? Denk met ons mee, onze bewoners waarderen
liefdevolle aandacht en jouw tijd!
Spreekt dit je aan?
Heb je tijd en zin om een bijdrage te leveren aan net dat beetje meer?
Kom dan kennismaken met Joyce-House. De tijdsbesteding is aan
jou: eens per week, of eens per maand, of flexibel inzetbaar op een
activiteit die bij jou past. We hebben een vrijwilligerspool waar je je
voor in kunt schrijven.
Wat bieden we?
Gezelligheid in onze kleine woongemeenschap. Blije gezichten en
veel waardering. Verder bieden we een vrijwilligersvergoeding,
passend bij jouw bijdrage en inspanning.
Je kunt je belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar
secretariaat@joyce-house.nl
Graag horen we wat je voor ons zou willen betekenen. Twijfel je of dit
past bij jou? Neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via
mail of je kunt bellen tijdens kantooruren naar 085 27 30 970. Vraag
dan naar Hanneke van Dam. We horen graag van je en je bent van
harte welkom.

