Ben jij onze nieuwe palliatieve vrijwilliger?
Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van je vrije tijd?
Kan jij mensen luisterend nabij zijn?
Kan jij aandacht geven aan ongeneeslijk zieken?
Ben je per week zo’n 6 uur beschikbaar?
Wij bieden je:
- een degelijke basisopleiding en permanente navorming
- de gelegenheid tot boeiende ontmoetingen en persoonlijke groei
- professionele ondersteuning en begeleiding
- samenkomsten met collega-vrijwilligers
- geen loon, een vergoeding van onkosten voor vervoer en telefoon
- verzekering
Wij verwachten van jou:
- enige levenservaring en de nodige zelfkennis
- emotionele stabiliteit, inlevingsvermogen en enthousiasme
- de bereidheid om te leren, te reflecteren en te overleggen
- aandacht voor discretie en beroepsgeheim
- voldoende vrije tijd
- de mogelijkheid om zelfstandig patiënten te bezoeken
- woonplaats in het arrondissement Turnhout
Vooraleer je kan starten als vrijwilliger doorloop je een instapprocedure (zie
verder). Bij een positieve evaluatie na de basisvorming (zie verder) wordt een
afsprakennota ondertekend en kan je beginnen met het begeleiden van
patiënten.
Om je engagement naar de patiënt toe ten volle te kunnen waarmaken is het
nodig om regelmatig aanwezig te zijn op overlegmomenten en om goed op
de hoogte te blijven op vlak van palliatieve zorg, communicatie, rouwzorg, …
Daarom wordt er rond deze thema’s regelmatig vorming aangeboden.
Mensen begeleiden in één van de meest kwetsbare perioden van hun leven
vraagt veel van zorgverleners. Utopia vzw biedt daarom opvang en
ondersteuning aan de vrijwilligers aan.
Vrijwilligerswerk bij Utopia vzw is onbetaalbaar: je bankrekening wordt er
niet rijker door, je hart des te meer!
Heb je interesse? Neem geheel vrijblijvend contact op via het
contactformulier op deze website of via 014 42 66 02.

instapprocedure:
- bij het eerste contact (telefonisch of per mail) krijg je info over de
inhoud van het vrijwilligerswerk en worden je gegevens genoteerd
- zodra een nieuwe selectie van start gaat, word je uitgenodigd op een
informatieve samenkomst voor geïnteresseerden
- tijdens deze informatieve samenkomst wordt het vrijwilligerswerk
ruimer toegelicht en ontvang je een aanmeldingsformulier
- na het terugsturen van dit ingevulde aanmeldingsformulier word je
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met 2 leden van de
vrijwilligeraad
- na dit gesprek krijgt je binnen de week bericht of je al dan niet
geselecteerd bent voor de basisvorming. Deze vorming wordt om de 1
à 2 jaar georganiseerd
- na de basisvorming volgt een evaluatiegesprek
- na een positieve evaluatie wordt de afsprakennota ondertekend
- alle nieuwe vrijwilligers worden voorgesteld aan de bestaande
vrijwilligersgroep
- je start als nieuwe vrijwilliger in een proefperiode (ongeveer één jaar)
en gaat vanaf nu patiënten begeleiden
- na je proefperiode volgt een evaluatiegesprek
- bij een positieve evaluatie ben je vrijwilliger

