Present vzw

Over ons

Present vzw is ervan overtuigd dat vrijwilligers
een onmisbare schakel vormen in de realisatie
van warme zorg. We ondersteunen daarom
vrijwilligerswerk in ouderenvoorzieningen,
algemene en psychiatrische ziekenhuizen,
palliatieve eenheden en in voorzieningen voor
personen met een beperking. Momenteel zijn er
meer dan 150 voorzieningen die gebruik maken
van ons ondersteuningspakket, goed voor zo’n
4500 vrijwilligers!

PZ Sint-Alexius maakt deel uit van de organsatie van
Broeders van Liefde. Dat wil zeggen dat wij dezelfde
missie delen, die oproept om op een deskundige
en zorgzame manier om te gaan met personen die
worstelen met een psychische kwetsbaarheid.

Vrijwilligerswerk goed organiseren,
is een serieuze zaak. Daarom…
•

•
•

•

•

spreken wij af met de voorziening wat je mag,
en wat niet; wat men van jou mag verwachten,
en wat niet.
zorgen we ervoor dat jij als vrijwilliger goed
verzekerd bent.
zorgen we ervoor dat jij als vrijwilliger
geen problemen krijgt met: mutualiteit,
werklozensteun, pensioen, enz.
geven we je regelmatig de gelegenheid om
aan vormings- of ontmoetingsactiviteiten deel
te nemen.
sturen we je gratis ons driemaandelijks
tijdschrift, Vitamine C, boordevol interessante
artikels over vrijwilligerswerk.

Werking en zorgaanbod
Het ziekenhuis is een, hoofdzakelijk residentiële,
schakel in het zorgnetwerk van de patiënt. In dat
netwerk concentreren we ons op het aanbieden van
integrale psychiatrische zorg op maat.
De focus ligt daarbij op het herstelproces van
de patiënt. Het is de patiënt die de spil vormt in
zijn groeiproces, zo mogelijk met de inzet van zijn
omgeving. Vrijwilligers kunnen hier ook deel van
uitmaken, naast de familie van de patiënt.
Het PZ Sint-Alexius laat zich inspireren door de
christelijke waarden en ethiek. Dat wil zeggen dat
er ook een pastorale werker is, die op vraag van
patiënten en hun familie actief betrokken wordt bij
het herstelproces.
Meer informatie over het PZ Sint-Alexius en de
organisatie Broeders van Liefde vind je op
- www.alexiusgrimbergen.be
- www.broedersvanliefde.be

Staan we steeds tot je dienst als je ergens
vragen rond hebt of problemen tegenkomt.

JOUW AANWEZIGHEID,
EEN GESCHENK

Vrijwilliger
worden in onze
cafetaria?

Jouw profiel

Geïnteresseerd?
Jouw profiel
- Je houdt van sociaal contact en je bent een
   toffe gastheer/- vrouw die vlot drankjes  en
   kleine maaltijden kan serveren

Hou je ervan om een fijne sfeer te creëren
en wil je graag onze bewoners welkom
heten in onze cafetaria? Wil je mensen
graag een fijne tijd bezorgen en sla je
graag een praatje? Dan ben jij de persoon
die we zoeken!

- Je bent netjes en je houdt je strikt aan de
   hygiënische voorschriften
- Je hebt de knepen van opdienen en afruimen in
  de vingers
- Je omgang met kassawerk , daar kunnen we op
  rekenen

- Je kan je op regelmatige basis engageren

Wij bieden jou
- Een aangename en boeiende werkomgeving
   met oog voor jouw talenten

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde.
Ze dragen bij aan een warme zorg door hun
aanwezigheid.

Wil je graag wat meer informatie?
Neem dan contact op met Bert Loos, de
vrijwilligersverantwoordelijke van PZ Sint-Alexius.

Contactgegevens
- vrijwilligerswerk@
  alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be
- 0471/78.21.71
- PZ Sint-Alexius, Grimbergsesteenweg 40, 1850
Grimbergen

- Ondersteuning bij de uitvoering van je taak ,
   d.m.v. vorming, persoonlijk advies en
   groepsmatige activiteiten
- Een eigen contactpersoon die steeds
  bereikbaar is en je een luisterend oor biedt.
- Woon-werk/verplaatsingsvergoeding
- Een uitnodiging voor het jaarlijkse
  personeelsfeest en op feestelijke activiteiten, in
  het bijzonder georganiseerd voor de vrijwilligers.

Je wereld groeit met
vrijwilligerswerk

