Humanitas afdeling
Groningen 2014
Activiteiten en kengetallen
Humanitas Groningen stad is er voor mensen die met behulp van
een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun
situatie. In 2014 gaven ruim 2.100 goed getrainde vrijwilligers in
de stad Groningen het zelfvertrouwen terug aan meer dan 5.500
hulpvragers. Er werd 21.808 keer contact gezocht met het Melden Informatiepunt. Jaarlijks wordt er in verschillende projecten
praktische en emotionele steun geboden. Die aanpak werkt!

Persoonlijk
Humanitas in
het kort
Vijf thema's; 25 projecten

Preventief
Innovatief

Gemiddelde leeftijd
vrijwilliger 45 jaar
Gemiddeld aantal werkuren
per week 4 tot 8 uur
De dienstverlening is dichtbij
en gratis

5.745
deelnemers

2.100
vrijwilligers
Humanitas
Academie
De vrijwilligers worden goed
toegerust voor de
ondersteuning die ze bieden.
Niemand gaat bij ons dan ook
ongeschoold op pad. In
samenwerking met het
district en de Humanitas
Academie bereiden we 2.100
vrijwilligers goed voor op hun
werk.

Humanitas
waarden
Regie behouden over je
eigen leven
Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
Verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf en voor
een ander
Vraaggericht werken:
kijken wat er leeft in de
maatschappij en de
activiteiten daarop
aanpassen

Humanitas biedt steun binnen vijf
verschillende thema's:
OPVOEDEN /
OPGROEIEN

TAAL &
THUISADMINISTRATIE

EENZAAMHEID /
DETENTIE

Home-Start
BOR
Maatjesprojecten
Voorlezen
Jonge mantelzorgers
Kindervakantieweken
Jeugdsupport

Thuisadministratie
Begeleiding migranten
Taalondersteuning

Maatjesprojecten
Vriendschapskring
Begeleid zelfstandig wonen

Aantal vrijwilligers: 498
Aantal deelnemers: 608

Aantal vrijwilligers: 923
Aantal deelnemers: 1144

Aantal vrijwilligers: 213
Aantal deelnemers: 863

MANTELZORG

VERLIES

OVERIGE

Vriendschappelijk huisbezoek
Mantelzorgondersteuning
Hulpdiensten
wehelpen.nl

Gasthuis Groningen
Steun bij rouw
Vrijwillige terminale thuishulp

Meld- en Informatiepunt (MIP)
Bestuur
Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen
Magazine Humens
PR

Aantal vrijwilligers: 153
Aantal deelnemers: 80

Aantal vrijwilligers: 32
Aantal contacten MIP: 10.077

Aantal vrijwilligers: 565
Aantal deelnemers: 1020
Aantal acties hulpdiensten: 3.759
Aantal geregistr. mantelzorgers: 2.030

HUMANITAS GRONINGEN STAD

www.humanitasgroningen.nl

Akerkhof 22 zz
9711 JB Groningen

https://www.facebook.com/humanitasgroningenstad
https://twitter.com/HumanitasGr

050-3126000
mip.groningen@humanitas.nl
Alle genoemde cijfers zijn gebaseerd op het jaarverslag Humanitas
afdeling Groningen Stad 2014.
Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
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