Ootame oma ettevõttesse vabatahtlikke!
Ootame oma ettevõttesse vabatahtlikke!
SOOVID MEILE ABIKS TULLA?
Võta ühendust: telefonil 677 1252 või e-posti aadressil varbamine(ät
)hoolekandeteenused.ee
Vabatahtlike ja praktikantide abi kaudu klienditöö toetamine,
naabruskonnaga sidemete loomine/säilitamine ning uute impulsside
toomine töökeskkonda on üks meie ettevõtte prioriteetidest. Vabatahtlike
ja praktikantide hulgast leiame nii mõnigi kord endale uusi töötajaid.
Vabatahtlikke tuleb meie kodudesse nii koduümbrusest kui ka kaugemalt,
koguni välismaalt. 2016. aastal oli välismaiseid vabatahtlikke meie
kodudes kokku kaheksa: Saksamaalt, Poolast, Ukrainast, Itaaliast ja
Filipiinidelt. Vabatahtlikega koostööd tegevad kodud on saanud uusi
ideid ja kogemusi, sealhulgas ka näiteks huvitegevuste alal.
Seega – SINU PANUS VABATAHTLIKUNA ERIVAJADUSEGA INIMESTEGA TEGELEMISEL
ON HINDAMATU!
Sa võid aidata tegevusjuhendajatel viia läbi spordiüritusi,
igapäevaseid arendavaid tegevusi; samuti võid sa aidata
korrastustöödel, arendavate vahendite, mänguväljakute jm võimaluste
kordaseadmisel ja loomisel.
Pole vahet, kas oled enne psüühilise erivajadusega inimestega töötanud
või mitte. Kui Sul kogemusi pole, saad alustada puhtalt lehelt ja need
endale saada. Kui oled sellel alal juba kogenud, saad oma teadmisi
rakendada ja jagada.

TEGEVUSJUHENDAJA TÖÖD TUTVUSTAV VOLDIK

Meie üksustes 2018. aastal töötavad vabatahtlikud
Imastu Kool-Kodu
Sofia Ukrainast – oktoober 2017- oktoober 2018
Karula Kodu
Marina Saksamaalt

– september 2018 – september 2019

Uuemõisa Kodu
Anne Saksamaalt – september 2018 – september 2019

Tõrva Kodu
Artemis Kreekast – oktoober 2018 – september2019
Meie koostööpartnerid

Euroopa Liidu programm
Erasmus+

MTÜ Noortevahetuse Arengu
Ühing EstYES

SA Archimedese
noorteagentuur

Loe vabatahtliku tegevuse kohta üldisemalt siit.

Mõnede meie toredate vabatahtlikega saad tutvuda alljärgnevate lugude
vahendusel:
Imastu vabatahlik Katerina: “Kui teed midagi kogu südamega, püüad
kõigest jõust ja ei anna alla, siis sa võidad alati!”
KLEMENS HÖFFLIN aasta vabatahtlikuna Viljandis ja Karulas
VIDEO: Vabatahtlikuna Viljandis töötav saksa noormees õppis poole
aastaga eesti keele selgeks
Vabatahtlik Annika Stienecker Saksamaalt tahab tuua igasse päeva
killukese head
Vabatahtlik Annika Saksamaalt aitas Tõrva Kodus ilusaid kotte
valmistada
“Paljud asjad siin elus algavad rongijaamast”

