Frivillige følgesvende
Følgesvend for en ung der har et handicap - Farum og Lynge
Vær med til at give en anden glæden og selvstændigheden ved at færdes på egen hånd
LOF og Levuk søger frivillige, som vil støtte en ung handicappet i at færdes selvstændigt i trafikken og
med offentlig transport. Du skal hjælpe med at overvinde de praktiske barrierer og styrke den enkeltes
selvtillid og tryghed.
Hvad er dit udbytte?
Som følgesvend vil du opleve glæden ved at lære et menneske at kende, som har andre forudsætninger
end dig selv.
Du vil bidrage til at en ung kan gå ind i voksenlivet med øget selvtillid og flere muligheder. At færdes på
egen hånd er for alle mennesker en vigtig del af det at være voksen.
Du vil få indsigt i hvordan det er at leve med et handicap.
Du vil få et skriftligt bevis på din indsats.
Du kan gratis deltage i kurser og foredrag i LOF Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Hillerød, Halsnæs og
Allerød.
Hvad er opgaven?
Opgaven består i at følge en ung fra hans/hendes bopæl i Farum eller Lynge til Hillerød Station.
Den enkelte elev har behov for din hjælp i to til fem uger fra slutningen af august til udgangen af
september 2012.
Du forpligter dig på at være følgesvend ca. 2-3 gange om ugen i perioden. Måske går du selv på en
uddannelse eller arbejder i Hillerød, så I naturligt kan følges til og fra arbejde eller skole. Måske er du
pensionist eller lignende.
Hvem har brug for din hjælp?
De unge som har brug for din støtte har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Det er unge mellem 16 og 25 år, som er elever på en ungdomsuddannelse på Levuk.
Det er unge der ligesom andre unge, har interesser, drømme og ønsker til fremtiden.
Hvem er du?
Vi søger engagerede voksne i alle aldre.
Vi har brug for frivillige specielt i Farum og Lynge.
Vi forventer at du:
- er stabil og ansvarlig når du har lavet en aftale
- kan lide at møde andre som er forskellige fra dig selv
- synes mangfoldighed i bybilledet og ligeværd er positive værdier
Hvem er vi?
Projektet er blevet til i samarbejde mellem LOF og Levuk. Levuk driver en ungdomsklub og
ungdomsuddannelse for handicappede. LOF er en organisation under folkeoplysningloven og arrangerer
en række forskellige kurser i hele Nordsjælland.
Vil du høre mere?
Du er velkommen til at kontakte Susanne Henriksen på 4926 0288 eller susanne.h@lof.dk.

