Bliv frivillig
Uden frivillige fungerer PitStop ikke. Den daglige
drift sikres af en leder samt to deltidsansatte, og du
som frivillig kan være med til at give borgerne flere
timer med nærvær. Der vil typisk være én til to
personer på hver vagt. Der er ingen nattevagter.
Man bestemmer selv sine vagter som er minimum
fire timer med en hyppighed på hver anden eller
tredje uge.

"

Jeg er frivillig i
PitStop, fordi jeg
brænder for at
hjælpe sårbare og
udsatte borgere. "

PITSTOP
Hjælp til syge, udsatte voksne

Vi leder efter frivillige, som er:
Robuste
Samarbejdsvillige
Besidder værdier som medmenneskelighed og
respekt
Kender sig selv
Kan snakke om vanskelige emner
Kan bede om hjælp
Kan sætte grænser

Kontakt

Morten, frivillig i PitStop

PitStop
Søndervangen 91
8260 Viby J
7199 8874
Aarhus.pitstop@rodekors.dk
aarhus.drk.dk

________________
Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation.
Fra nødhjælp til besøgsven. Røde Kors er altid til stede. I
Danmark skaber vi fællesskaber og hjælper samfundets
sårbare til et bedre liv. Vi er en del af dit lokalsamfund, uanset
hvor du bor. Med din hjælp kan vi altid være til stede, når der
er brug for os.

aarhus.drk.dk

En vagt på PitStop
Som frivillig på PitStop skal man først og fremmest
være der for borgerne. Vores fornemmeste opgave er
at skabe trygge og gode rammer for alle, der kommer
til os for at restituere.
En typisk vagt på PitStop inkluderer, men er ikke
begrænset til:
· Snakke med borgerne om løst og fast, lytte til
frustrationer og dele glæder
· Sidde i ro sammen med dem
· Spille et spil
· Lave mad sammen
· Hygge
· Deltage i praktiske gøremål
Man kan som frivillig altid kontakte en bagvagt.

Hvad er Pitstop?

Et ophold på Pitstop

Omsorgscenter PitStop er et samarbejde mellem
Aarhus Kommune og Røde Kors Aarhus. PitStop
tilbyder hjemløse og funktionelt hjemløse borgere et
sted, hvor de kan komme til hægterne efter sygdom.

Socialsygeplejerskerne på AUH tager kontakt til
PitStop, hvis der er kendskab til en hjemløs borger,
som ikke kan klare sig på gaden efter udskrivelse.
Under opholdet på PitStop får borgerne hjælp til det,
de ønsker hjælp til, i den grad det er muligt.
Vi samarbejder med varmestuer, gadesygeplejersker,
Socialsundhed m.v.

Hver uge udskrives misbrugere og hjemløse fra de
aarhusianske hospitaler uden et sted at bo eller
mulighed for at restituere i trygge omgivelser.
Pitstop er et akut omsorgscenter, som giver denne
mulighed, og er den sofa de ikke selv har til at komme
sig på.

Et ophold på PitStop kan vare op til to-tre uger, og
borgerne vil i den tid få stillet eget værelse og mad til
rådighed. Der er otte værelser tilgængelige på PitStop
og opholdet er gratis.

Som frivillig deltager du i frivilligmøder cirka hver
anden måned.

5 hurtige om PitStop
Badekaret i PitStop nyder stor popularitet
PitStop får mad fra Fødevarebanken hver
mandag
PitStop er indrettet med møbler fra genbrug
Computeren på PitStop gør det muligt for
borgere at ordne praktiske gøremål
Borgerne kan få et sæt tøj og sko på opholdet

