Vapaaehtoisuus

TEHDÄÄN HYVÄÄ
YHDESSÄ!

Vapaaehtoisiksi ovat tervetulleita, kaikenikäiset nuoret, ja aikuiset. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Toimintaan on mahdollista tulla mukaan heti, ja olla niin usein, kuin
itselle sopii.
Vapaaehtoiset perehdytetään tehtäviinsä, ja
työnohjausta saa aina tarpeen mukaan. Perehdytyksen ja työnohjauksen lisäksi vapaaehtoisten on mahdollista osallistua lisäkoulutuksiin. Toiveenamme on, että vapaaehtoisen olisi mahdollista sitoutua toimintaan vähintään muutamaksi kuukaudeksi.

TERVETULOA MUKAAN
PARANTAMAAN MAAILMAA!

Noudatamme kaikessa toiminnassamme
Punaisen ristin eettisiä ohjeita, ja seitsemää
perusperiaatetta (inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus,
vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja ykseys).

Haluaisitko kohdata ja auttaa muita, tai suunnitella
ja toteuttaa hyviä tekoja ja tapahtumia?
...tai jotain ihan muuta?
Tässä esitteessä mainittujen vaihtoehtojen
lisäksi olet tervetullut myös esimerkiksi

Vapaaehtoiset ovat vaitiolovelvollisia
(vaitiolosopimus). Rikosrekisteriote tarvitaan
silloin, kun vapaaehtoinen työskentelee yksin nuoren kanssa.

SOMELÄHETTILÄÄKSEMME,
LÄKSYAVUKSI NUORILLE
TAI
TOTEUTTAMAAN
OMA IDEASI VAPAAEHTOISUUDESTA
KANSSAMME!
Ota yhteyttä
09 871 4043 tai 040 6202138/Sara
turvatalo.vantaa@punainenristi.fi
sara.jessen@punainenristi.fi

Kuvaaja: Joonas Brandt / Punainen Risti

Toimijaksi nuorten iltoihin

Turvalliseksi aikuiseksi nuorille

Vapaaehtoisiksi ovat tervetulleita kaikenikäiset nuoret, ja aikuiset. Vapaaehtoiset ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat, yhdessä
toimintaan osallistuvien nuorten kanssa, mm.
ajankohtaisia tempauksia, hyviä tekoja, ja
tapahtumia. Vapaaehtoiset voivat toimia
myös toiminnan ohjaajina yhdessä Nuorten
turvatalon työntekijöiden ja Vantaan Nuorisotoimen henkilökunnan kanssa.

Vapaaehtoisen tehtävänä on toimia
Rekolan kartanolla
työntekijän työparina ja turvallisena
aikuisena Nuorten
turvatalon väliaikaisessa majoituksessa oleville nuorille
yön yli. Vapaaehtoisen tehtäviin
kuuluvat mm.
nuorten kanssa jutustelu ja esim.
läksyissä auttaminen, ruuanlaitto,
pyykinpesu, jne.
Vapaaehtoisen
tulee olla yli 18vuotias.

Toimintaa toteutetaan Tikkurilassa keskiviikkoisin Tikkurilan Vantaa-infon tiloissa, kauppakeskus Dixissä (Ratatie 11, 2. krs) sekä
Tikkurilan nuorisotilalla (monitoimitila Liito,
Lummetie 2B).
Vuorot: Mukaan voi tulla yhden kerran, tai
niin monta kertaa kuin haluaa.
Vuoro alkaa klo 16 ja päättyy klo 20, mutta
vuoroon voi tulla myöhemminkin/lähteä aikaisemmin. Vapaaehtoinen päättää itse mihin
vuoroihin tulee.
Vapaaehtoinen saa vuorossa
välipalan, sekä työnohjausta
tarpeen mukaan. Jokaisen
vuoron päätteeksi pidetään
lisäksi purkukeskustelu.

Vuorot: Vapaaehtoinen varaa itse vuoronsa, ja
sitoutuu tulemaan varaamaansa vuoroon.
Vuoro alkaa klo17 ja vuorossa on aina vähintään yksi Nuorten turvatalon työntekijä ja yksi
vapaaehtoinen. Vapaaehtoinen saa vuorossa
ollessaan päivällisen, iltapalan ja aamupalan,
sekä työnohjausta tarpeen mukaan. Illalla
klo22 vapaaehtoisen on mahdollista mennä
nukkumaan, ja aamulla vapaaehtoinen voi lähteä vuorosta oman aikataulunsa mukaisesti.

Kuvaaja: Joonas Brandt / Punainen Risti

Tukikummiksi
nuorelle aikuiselle
Vapaaehtoiset toimivat nuorten aikuisten tukikummeina, sovittuna ajankohtana (esim n.12krt kuukaudessa) ja yhdessä etukäteen sovitussa paikassa.
Toimintaa toteutetaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten välisenä yhteistyönä. Tavoitteena on
tukea nuorta omien asioiden hoidossa ja arjen
hallinnassa ja siten edistää nuoren kiinnittymistä
yhteiskuntaan. Tukisuhteesta tehdään kirjallinen
sopimus noin yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Vapaaehtoinen raportoi turvatalolle tapaamisten
jälkeen. Vapaaehtoisen tulee olla täysiikäinen.

Nuorten tueksi verkossa
Vapaaehtoiset toimivat verkkoauttajina/
päivystäjinä kaikenikäisille nuorille Sekasin Chatissä.
Vuorot: Päivystys toteutetaan Rekolan kartanolta käsin kerran viikossa (tiistaisin klo18-20).
Vapaaehtoinen varaa itse vuoronsa, ja sitoutuu
tulemaan varaamaansa vuoroon. Vuoron päätteeksi pidetään purku. Lisäksi Vapaaehtoisille on
tarjolla työnohjausta noin kerran kuukaudessa.
Päivystystä on mahdollista tehdä myös kotoa.
Vapaaehtoisen tulisi mielellään olla yli 23vuotias.

