
Omvårdnad Gävle
Volontärsamordnaren
Box 825
801 30 Gävle

Volontärsamordnare
026-17 80 00 (vx)
026-17 24 24
volontar.omv@gavle.se 
www.gavle.se/volontar

Volontär i Gävle

20
14-0

4

Omvårdnad Gävle

Svarspost
800 008 510
808 00 Gävle

Frankeras ej
Omvårdnad Gävle 

betalar portot

(Vik här om du vill göra ett slutet brev)

Tejpa 
här

Tejpa 
här



Välj själv vad du vill bidra med
Det finns mängder av volontäruppdrag som du kan välja att ge  
av din tid och ditt engagemang till. Du kan vara volontär på ett 
boende, en skola eller i ett hem. Du kan till exempel spela kort, 
vara sällskap på promenaden eller läsa en stund.

Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig som volontär. 
Det kan handla om en till tre timmar per vecka eller så mycket du 
själv vill. Du väljer också själv vilka uppgifter du vill åta dig. Du 
utför dina uppdrag helt ideellt och du kan när som helst välja att 
bryta ditt volontäruppdrag.

Volontär i Gävle
är en rekryteringsverksamhet i samarbete mellan Gävle kommun, 
föreningar, församlingar och organisationer. 

Vi skapar
• gemenskap, trivsel och trygghet
• nya möten mellan människor.

Att vara volontär, och att få besök av en volontär är alltid ett ömse-
sidigt utbyte. 

Verksamheten är ett komplement till de insatser som utförs av 
kommunen och ersätter inte det arbete som utförs av utbildad och 
avlönad personal.

Vill du bli volontär eller få besök av en volontär?
Vill du veta mer om vad det innebär att vara volontär? Vill du ha 
besök av en volontär?  Tänk efter vad just du önskar och behöver. 
Det kostar inget att få besök av en volontär.

Volontär i Gävle – 
för ömsesidig nytta 
och glädje 
Att vara volontär är att ge lite av sig själv och sin tid. Ett besök 
av en volontär kan betyda mycket – och det ger mycket tillbaka! 
Volontär i Gävle samordnar och förmedlar kontakt  mellan 
människor för ömsesidig nytta och glädje.

Du ger – och får mycket tillbaka!
Det finns många anledningar att välja att bli volontär. Kanske vill du 
få nya erfarenheter och prova nya saker, få möjlighet att hjälpa en 
medmänniska, göra något meningsfullt eller utvecklas som person. 
Att vara volontär ger värdefulla erfarenheter som kan vara till nytta  
i ditt yrkesliv eller för ett arbete du kan tänka dig i framtiden. Din 
insats kommer både enskilda människor och samhället till godo.

Kontakta oss!
Tel. 026-17 24 24 
E-post: volontar.omv@gavle.se 
Hemsida: www.gavle.se/volontar 

Du kan också fylla i och skicka 
in blanketten här intill. 
    När din intresseanmälan har 
kommit in tar volontärsamord-
naren kontakt med dig.

Namn

Adress

Postadress

Telefon

E-post

Ja, jag är intresserad av att bli volontär 
– kontakta mig!

Ja, jag är intresserad av att få besök av 
en volontär – kontakta mig!

Jag vill ha mer information  
– kontakta mig!

Jag kan tänka mig att:
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