
Frivilligverksamhet



Du och din tid behövs som frivillig inom omsorgen. Ge dig 
själv en möjlighet att berika ditt liv och andras genom att 
engagera dig ideellt som frivillig.

Du kan hjälpa både enskilda seniorer eller seniorer i grupp, 
du avgör själv hur mycket av din tid du vill bidra med.

Vem kan engagera sig som frivillig? 
Alla oavsett ålder är välkomna att anmäla sitt intresse.  
Du får en introduktion med information om verksamheten.

Stöd av frivillig
Är du i behov av sällskap och stöd för att kunna ta del av 
aktiviteter eller komma ut på promenad? Då finns möjlig-
heten att få hjälp av en frivillig. 

Frivilligcentral
Mötesplatsen på Riksens ständer fungerar som frivillig- 
central. Här finns möjlighet att för dig som frivillig eller  
förening att delta eller skapa nya aktiviteter.

Frivilligcentralen hittar ni på Vendesgatan 3 B i Kristianstad.

Har du frågor kring frivilligverksamheten kontakta:
Frivilligsamordnare
Telefon: 0733 - 13 56 68
E-post: mp.frivillig@kristianstad.se

Vill du göra något meningsfullt?



besöka en senior
följa med på promenad
hålla telefonkontakt
vara sällskap vid olika ärenden
bidra till verksamhet på mötesplats för seniorer
bidra till verksamhet på boende för seniorer
bidra med andra frivilliga insatser

Intresseanmälan - engagera dig som frivillig

Jag är senior och skulle vilja:

Jag är intresserad av att bli frivillig
Jag är intresserad av att få stöd av en frivillig

Som frivillig skulle jag vilja:

Förslag:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________

få besök
ha sällskap på promenader
tala med någon per telefon (telefonkontakt)
ha sällskap vid olika ärenden

Förslag:__________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________

Intresseanmälan fortsätter på nästa sida



OMS_8514_019_2017

Intresseanmälan skickas till:
Omsorgsförvaltningen
Östra kommunhuset
Johanna Svensson
291 80 Kristianstad

Hemsida: www.kristianstad.se/senior/frivillig
Intresseanmälan kan också göras digitalt på hemsidan

Personuppgifter:

Namn:____________________________________________________________

Adress:___________________________________________________________

Postadress:_______________________________________________________

Telefon:___________________________________________________________

E-post:____________________________________________________________

Jag ger mitt samtycke till att mina personuppgifter registreras 
digitalt hos frivilligsamordnaren.

_______________________________________
Datum

___________________________________________________________
Namnunderskrift

Riv av och skicka in!




