Ryhdy VAPAAEHTOISEKSI!
RST ry:n Toimintakeskuksen tarjoama toiminta:
Kirpputori — Infopiste — Nikkarointi — Kuljetus — Siistiminen — Keittiö —
Ruoka-apu — Ompelu ja kudonta

RST ry:n Monipalvelukeskus KIPINÄn tarjoama toiminta:
Ryhmien ohjaus (liikunta, kulttuuri, kädentaidot) — Erilaiset talkoot mm. Jermurannan virkistysalueella — Tapahtumapäivät — Matkat ja retket — Kurssit
ja luennot — Opastus, neuvonta, ohjaus — KIPINÄ Non Stop torstaisin —
Opiskelijavapaaehtoistyö

Lisäksi tarvitsemme vapaaehtoisia mm. myyjäisiin sekä kertaluonteisiin tai toistuviin tapahtumiin:

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Rauman Seudun Työnhakijat ry:ssä

Pitsiviikon kansainvälisten markkinoiden kierrätysneuvonta, RMJ, Sepän talon
ruokapuistoviikko, Mediapajan pakohuonepelit.

Satamakatu 2, 26100 Rauma
Puh. (02) 8224 206

Seminaarinkatu 3, 2krs,
26100 Rauma

toimisto@raumantyonhakijat.com

Avoinna arkisin 9-15
Toimintakeskus
Satamakatu 2
Toiminnanohjaaja/Irene Rasila
Puh. 050 576 9613
irene.rasila@raumantyonhakijat.com

KIPINÄ-hanke
Seminaarinkatu 3, 2krs
Palveluohjaaja/Eija Welling
Puh. 050 407 5923
eija.welling@raumantyonhakijat.com

Mediapaja-hanke
Seminaarinkatu 3, 2. krs
Mediapajaohjaaja/Tuire Vanhakartano
Puh. 050 512 7404
tuire.vanhakartano@raumantyonhakijat.com

Esitteen kuvat ja toteutus

Jos haluat sitoutua loppuelämäksesi,
et ole etsimämme henkilö.

www.raumantyonhakijat.com

Haluatko...




tehdä hyvää lähellä?
toimia tärkeän asian puolesta?
muuttaa maailmaa?

”Tuntee itsensä tärkeäksi,
kun kysytään töihin.”

TARINAT

Ryhdy VAPAAEHTOISEKSI!
”Vapaaehtoisuus on kaksisuuntainen prosessi, joka hyödyttää sekä tekijäänsä
että sen kohdetta.” lähde: www.kansalaisareena.fi

”Lähden tarvittaessa
kaikkeen mukaan,
kun en ole enää töissä.”

”Vapaaehtoinen oppii uusia taitoja, kokee iloa, tutustuu uusiin ihmisiin, saa
uusia kokemuksia ja parhaimmillaan voimaantuu vapaaehtoistyön myötä.”
Terttu, joka ohjaa vesijumppaa ja
auttaa eri tapahtumissa, kokee, että
kaikki lähtee omasta tekemisen ilosta
ja jos on itsellä hauskaa niin voi myös
tarjota sitä hyvää muille.

”On tuonut elämään sisältöä
eläkeläisenä, pääsen ihmisten
kanssa olemaan.”

”Tässä ryhmässä näkyy hyvin,
kuinka loppusumman tulos on
paljon suurempi kuin eri tekijöiden yhteenlasku.”
”Ilo tulee myös muiden auttamisesta ja palvelemisesta omalla taidolla, omalla tavalla.” kertovat Teija,
Piia ja Marje kirpputorilta.

Tiesitkö, että RST ry kuuluu vapaaehtoistoiminnan alueelliseen Valikko-verkostoon,
jossa yhdessä kehitetään vapaaehtoistoimintaa? http://www.kansalaisareena.fi/valikko/

Vapaaehtoisten avulla, pystymme tarjoamaan
yhdistyksen jäsenille ja muille asiakkaille
monipuolisia palveluita.

Huom. Tarkat hakukriteerit!

TARINAT
”Itselle on tärkeä tehdä jotain, olla aktiivinen.”

”Halusin lähteä
muiden kanssa,
kun lapset ovat
isoja ja he ovat jo
lähteneet kotoa.”

RST ry:n ja KIPINÄn vapaaehtoiseksi pääset vain jos:

olet ihminen ihmiselle
”Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta
tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan. ”

”Vapaaehtoiseksi lähteminen on antanut
minulle uusia harrastuksia (mm. teatteri).”
Rauman Seudun Työnhakijat ry:n vapaaehtoiset kokoontuvat noin kerran
kuukaudessa. Ryhmässä keskustellaan omista kokemuksista ja kehitetään
sekä ideoidaan yhdessä toimintaa. Tavoitteena on tukea vapaaehtoisten
hyvinvointia järjestämällä tarvittaessa koulutusta ja muuta toimintaa.

”Vapaaehtoistoiminta
on voimaannuttava
tekijä opiskeluun
ja arkeen.”

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet!

Mihin sinä tarvitset KIPINÄä?
”Olen sosiaalinen ihminen,
vapaaehtoistoimintaan osallistuminen tarjoa
minulle irtiottoa pienten lasten äidin arjesta.”

Tule käymään
ja löydä vapaaehtoistoiminnastamme
elämyksiä, iloa ja liikettä elämään!

Lisää tietoa: www.raumantyonhakijat.com

Meidän ARVOT

KÄYTÄNNÖSSÄ, MITÄ SE TARKOITTAA?

Rehellisyys — Avoimuus — Yhdessä oppiminen


Arvosta itseäsi ja muita



Huolehdi itsestäsi ja jaksamisestasi



Ole avoin



Toimi vastuullisesti, luotamme sinuun



Osallistuminen on joustavaa



Toiminnan ja palveluiden tarjoaminen edellyttää



toimintaamme - tämä ei sido sinua mihinkään


Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on olla mielekästä ja elämää rikastuttavaa

Koulutamme vapaaehtoisia ja pyrimme löytämään
juuri sinulle mielekästä toimintaa



moitat mahdollisista esteistä hyvissä ajoin


Vapaaehtoisten ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa vaihtamaan kuulumisia



sitoutumista, huolehdithan tuuraajan ajoissa ja il-

Toimi näin: liity yhteiseen sähköpostirinkiin ja tutustu

Meille on tärkeää, että nautit vapaaehtoistoiminnasta ja koet sen itsellesi merkitykselliseksi



Voit tehdä vapaaehtoistyötä juuri niin paljon kuin
SINÄ haluat

Haluatko mukaan? Ota yhteyttä!
Eija, palveluohjaaja: 050 407 5923
eija.welling@raumantyonhakijat.com

Irene, toiminnanohjaaja: 050 576 9613
irene.rasila@raumantyonhakijat.com

Tuire, Mediapajaohjaaja: 050 512 7404
tuire.vanhakartano@raumantyonhakijat.com

