Lad os hjælpe
hinanden mere
her i Nimtofte!

Projekt Social Bæredygtig
Landsby vil - i samarbejde
med Nimtoftes foreninger gerne etablere en “Hjælperbank” for praktiske hænder
og viden som, bestyrelser
og foreninger i Nimtofte kan
trække på.
De almennyttige opgaver
kan være alt indenfor:
Praktiske opgaver
Tekniske opgaver
Viden - Social støtte
Hobby og interesser
Se venligst de opgaver vi
har overvejet i samarbejde med foreningerne på
næste side og læs mere på
bagsiden!

Nimtofte Social Bæredygtig Landsby
Læs mere på Nimtofte.dk/Hjælperbank

Kan du hjælpe i
Nimtofte?
Praktiske opgaver - eksemplevis
Sneskovlning
Græsslåning
Handymand – hjælp til fx montage af lampe
Grønne områder
Maleopgaver
Lejlighedsvis rengøring
Fejning og oprydning

Tekniske opgaver - eksempelvis
Hjælp til computer
Reparation af fx. cykler og andet
Hjemmesider

Viden, som kan hjælpe med - eksempelvis
Rådgivning
Fondsansøgning
Journalistiske opgaver
Renskrivning
Mindre bogholderiopgaver
Administrative opgaver
Organisering

Almene byaktiviteter - eksempelvis
Bage kage til arrangementer
Opsætning af telt, borde og stole
Borddækning
Bartjans til arrangementer
Oprydning
Julepynt i byen
Flagalle og flagdage
Fotografering til arrangementer

Almennyttigt frivilligt arbejde er ulønnet arbejde, som
gøres for byens foreninger.
Flere af byens foreninger har gennem året flere
arbejdsdage, hvor der kunne være brug for hjælp til
praktiske opgaver…. Kunne du tænke dig at deltage i
nogle af disse dage?
Eller kan vi være behjælpelige med at formidle kontakter til selvhjælpsgrupper eller hobbygrupper?
Tænk over, om der er noget du kan bidrage med
– så tager vi en snak om det!
Det kan både være daglige og ugentlige opgaver,
men også enkelte opgaver gennem året!
Selvhjælp og social støtte - eksempelvis
Besøgsven
Hjælp til indkøb
Lektiehjælp
Gåture
Flygtningeven

Hobby og interesse - eksempelvis
Håndarbejdsklubber
Sangskrivning og/eller hjælp til festen
Blomsterdekorationer
Musikudøvelse

Andre aktiviteter eller opgaver - eksempelvis
Fx. 1-2 timer pr. uge med praktiske opgaver på skolen
Byens Pedelgruppe

Vær opmærksom på specielle regler for frivillig arbejde
hvis du er ledighed eller på efterløn.
Se www.nimtofte.dk/Hjælperbank

Hjælperbank
Du er ikke på noget tidspunkt forpligtet, selvom du
giver tilsagn om, at du gerne vil hjælpe med noget.
Med hjælperbanken får byen en liste over borgere, der
har sagt ja til, at de må kontaktes. Men hvis du ikke
har tid, når du bliver kontaktet, så er du helt i din gode
ret til at sige: “Nej tak ikke denne gang!”
Borgernes tilbud om hjælp samles i en “Hjælperbank”
som formidles ud til byens foreninger og bestyrelser
og kan benyttes i forbindelse med arrangementer, arbejdsdage og daglige gøremål.

Grejbank
På samme vis oprettes der en Grejbank…. En liste
med ting, der kan lånes/lejes i byen fx en flishugger,
en projektor, en gulvafsliber, partytelt eller noget helt
andet!
I den nærmeste tid, i oktober/november 2015, vil du
derfor blive kontaktet af nedenstående, for at høre om
du vil bidrage med noget til banken. Skulle du efterfølgende være interesseret i Hjælperbanken, findes
kontaktoplysninger på Nimtofte.dk.
Vi håber du vil afse tid til
en uforpligtende snak.
Med venlig hilsen
Nimtofte - Den Social Bæredygtig Landsby
Mette Udengaard - mob.: 2489 5277
På vegne af

Nimtofte og Omegns Distriktsråd
Nimtofte Kulturhus
Nimtofte Borgerforening

