Humanitas
Midden-Drenthe
Humanitas Midden-Drenthe werkt kleinschalig.
Wat ons bindt is het gevoel een zinvolle bijdrage
aan de maatschappij te leveren. Het werkgebied
omvat de kerndorpen Beilen, Smilde en
Westerbork die samen met 25 buitendorpen de
gemeente Midden-Drenthe vormen.

Humanitaswaarden
Activiteiten
Meedoen in de maatschappij
taaloefenwerkplaats
thuisadministratie

behoud regie over je eigen
leven
samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor anderen
vraaggericht werken
persoonlijk contact

Doorbreken van isolement
'praatjesmakers'
Hulp aan ouders en kinderen
speelgoedactie sinterklaas
kerstpakketten
kindervakantieweek

80
Deelnemers

40
Vrijwilligers
Deelnemers
Deelnemers kunnen zelf
contact opnemen met
Humanitas. Ook diverse sociale
instanties binnen onze
gemeente verwijzen
deelnemers naar ons door.

De coordinator brengt in kaart
bij welke ondersteuning de
deelnemer het meest gebaat is
en zoekt een vrijwilliger die bij
de deelnemer past.

Activiteiten
Midden-Drenthe
Thuisadministratie
organiseren van geldzaken en
administratie.
Krijg grip op je eigen
administratie met de hulp van
een vrijwilliger.
Deelnemers: 50
Vrijwilligers: 10

Taaloefenwerkplaats
Hoe ga je te werk als je de Nederlandse
taal niet goed machtig bent.
De taaloefenwerkplaats biedt uitkomst.
Begeleiders zorgen ervoor dat de
deelnemers zich veilig voelen.
De deelnemers kunnen zelf onderwerpen
aandragen.
Deelname is gratis.
Deelnemers: 25
Vrijwilligers: 7

Praatjesmakers

Voor gezinnen die het
minder breed hebben

Vrijwilligers

Kindervakantieweken voor kinderen in
Drenthe.
Een dagje uit voor de minima.
Rijnmondkinderen zijn een week welkom
in Drenthe.
Met sinterklaas is er een speelgoedactie.
Rond Kerst bezorgen wij kerstpakketten.

Opbouw en herstel
van sociaal netwerk
De dienstverlening kenmerkt zich door
behoud van eigen regie en
gelijkwaardigheid.
De deelnemers kunnen daarna verder met
hun eigen sociale netwerk.
Begeleiding door vrijwilliger voor 1 jaar.
Het is de bedoeling in deze periode het
social isolement op te heffen.
Deelnemers: 5
vrijwilligers: 5

Vrijwilligerswerk kan
preventief en
besparend zijn
Als organisatie biedt Humanitas
vrijwilligers mogelijkheden om deel te
nemen aan cursussen en trainingen.
Vrijwilligerswerk kan preventief en
besparend zijn waardoor de noodzaak
van professionele hulpverlening (met
bijbehorende kosten) minder wordt.
Humanitas vraagt de gemeente
Midden-Drenthe ons te faciliteren zodat
wij ons werk kunnen blijven doen.

Humanitas
Midden-Drenthe
Secretariaat
Telefoon: 0629374355

Van de vrijwilligers vragen wij
geduld, relativeringsvermogen
regelmatige beschikbaarheid
deelname aan een
trainingsprogramma
discretie bij vertrouwelijke zaken
Wij bieden
begeleiding en training
vrijwilligersovereenkomst

EMAIL
midden-drenthe@humanitas.nl
www.humanitas.nl
V2015sept
Partnerorganisaties:
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