Bliv frivillig

Vær med til at gøre små smil større

Skab råderum
– bliv fundraiser

Som frivillig fundraiser kan du
være med til at søge penge ved
lokale fonde og virksomheder eller
kommunale puljer. Pengene går
typisk til lokale aktiviteter og
udflugter for venskabspar eller til
projekter, events og kampagner i
lokalområdet.

Skab opmærksomhed – bliv
kommunikationsfrivillig

Vi har brug for dig

Vil du være med til at gøre en forskel i en af vores lokalforeninger?
Læs mere om de forskellige roller her i folderen og kontakt din
lokalforening for at høre nærmere
om de aktuelle muligheder.
For at blive frivillig i Børns Voksenvenner skal du kunne fremvise en
ren børne- og straffeattest.

Skab sjove oplevelser
– bliv aktivitetsfrivillig

For at styrke venskaberne, skabe
netværk og støtte børnene i deres
udvikling afholder vi løbende
aktiviteter for venskabsparrene.
Som frivillig kan du hjælpe med at
stable lokale aktiviteter på benene,
som kan give børn og voksenvenner
nye og sjove oplevelser.

Skab venskaber
– bliv matcher

Som frivillig matcher er du med til
at sikre, at venskaberne mellem
børn og voksne bliver skabt på det
bedst mulige grundlag. Vi danner
venskaberne på baggrund af vores
systematiserede
og
grundige
screenings- og matchproces med
interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Den store grundighed er med til at skabe tryghed
hos både frivillige og forældre.
For at blive matcher skal du gennemføre Børns Voksenvenners
matcher-uddannelse og have en
relevant børne- eller socialfaglig
baggrund, som fx pædagog, sygeplejerske, psykolog eller socialrådgiver. Har du en anden uddannelsesbaggrund, kan du indgå i
matcher-arbejdet
som
medmatcher.

Vi har brug for at udbrede kendskabet til Børns Voksenvenner.
Du kan blandt andet hjælpe ved at
skabe kontakt til lokale aviser og
radio i forbindelse med events og
aktiviteter eller lave opslag på
lokalforeningens sociale medier.

Få indflydelse
– stil op til bestyrelsen

Som frivillig i en lokalforenings
bestyrelse kan du være med til at
udvikle lokalforeningen. Du kan fx
have et ansvarsområde, som du
særligt har lyst til at beskæftige
dig med. Det kan være inden for
matchning, markedsføring, aktiviteter, frivilligpleje, hvervning af
frivillige eller lokal fundraising.
Sammen med bestyrelsens øvrige
medlemmer får du medindflydelse
på og ansvar for lokalforeningens
initiativer og udvikling.

Om Børns Voksenvenner
Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, som skaber
venskaber mellem børn med spinkle voksennetværk og frivillige voksne med
tid og overskud til at gøre en forskel for et barn.
Vi har skabt venskaber siden 1990, og vores erfaring er, at venskaber gennem
Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod på nye udfordringer.
Vi danner venskaberne på baggrund af vores systematiserede og grundige
screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb.
Det kan tage tid at finde det rigtige match, men vores grundige proces er
afgørende for at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Den store
grundighed er også med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre.
  
Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion,
økonomiske interesser og offentlige myndigheder.

Vil du vide mere?  
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Eller giv denne folder til én,
som kunne være interesseret i at blive frivillig.

Læs mere og find kontaktoplysninger på voksenven.dk
Du kan også finde os på Facebook og Instagram.

