Møte mellom mennesker
– det du kan er det vi trenger

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet
- nye frivillige ønskes velkommen
Alle kan bli frivillig: innvandrere som ønsker å praktisere mer norsk og få et større nettverk, pensjonister
som kanskje synes dagene blir litt lange, unge som skal øke arbeids- og livserfaring, arbeidssøkere som
ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid, alle som ønsker å bruke sin fritid for å hjelpe andre
og gjøre noe de liker.
Vi trenger bl.a. frivillige til følgende:
-

Flyktningeguide
Lyttevenn i velkomstklasse
Herrekafè
Transporttjenesten
Språktreningsgrupper

Snakker du dari, pashto, arabisk, kurdisk, tigrinja eller swahili da kan vi trenge deg som ringevenn eller
innflytterkontakt for nyankomne flyktninger.
Vi gir deg gjerne en frivilligattest som kan legges ved jobb-søknader.
Ta kontakt, så finner vi ut hva som passer for akkurat deg.

At Frivilligsentralen we connect people and create places to meet
– we welcome new volunteers
Everyone can volunteer: immigrants who wish to practice Norwegian and broaden their network, retirees
who might find their days a bit long, youth who need to gain experience, job seekers who wish to
contribute with something positive in a difficult job searching time, everyone who wish to do something
enjoyable and meaningful in their spare time.
We need volunteers for the following:
-

Refugee guide
Reading assistant for kids
Get togethers for men «Herrekafè»
Transportation service
Language groups

Do you speak Dari, Pashto, Arabic, Kurdish, Tigrinya or Swahili then we need you as a call contact or
support person for newly arrived refugees.
We will happily offer you a volunteer certificate you can use when applying for jobs.
Get in touch and together we find what is right for you.
Sandefjord Frivilligsentral
Stockflethsgate 6 - 8
3210 Sandefjord
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NETTSTED: www.sandefjord.frivilligsentral.no
EMAIL: flyktningeguide@sandefjord.frivilligsentral.no
TELEFON: 96 09 51 83

