Vil du være med å gjøre en forskjell?
Kongsberg Røde Kors ønsker å starte en ny aktivitet for barn på Kongsberg
”BARK (Barnas Røde Kors) er til for alle barn. Sammen fremmer vi moro, mangfold og mestring ute i
det fri” BARK er en møteplass med aktiviteter for barn i barneskolealder, og skal være en arena for
sosial og kulturell inkludering. Det skal legges til rette for gode mestringsopplevelser, og barna skal
kunne få nye venner og utvikle sosiale nettverk. BARK handler om å legge til rette for lokal magi, og
utnytte de ressursene som er tilgjengelig. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som
avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar er med på å påvirke aktivitetstilbudet.”
Kongsberg Røde Kors startet allerede i høst en BARK- aktivitet. Vi trenger å utvide og videreutvikle
denne. For å styrke satsingen på BARK på Kongsberg, utlyser vi derfor en prosjektstilling med
varighet ut 2019 for å bidra i denne og ev. andre aktiviteter.

Stillingsbeskrivelse for 30% prosjektstilling BARK 2019
Arbeidsoppgavene vil bl. a. omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videreutvikle aktiviteten sammen med aktivitetsleder og frivillige
Være pådriver og inspirator
Bidra til å rekruttere frivillige på ulike arenaer
Bidra til å rekruttere deltagere – samarbeid med kommunen og skoler
Markedsføre/ajourholde Facebook og andre infokilder
Planlegge aktiviteter, rapportere o.l. sammen med aktivitetsleder og frivillige
Delta på fellesarrangementer etter avtale
Samarbeide nært med Lokalråd omsorg
Rapportere til frivillighetskoordinator i henhold til avtale

Vi søker etter en inspirator som kan hjelpe oss med å skape entusiasme og få tak i frivillige.
Personlig egnethet vektlegges.
Du bør liker å omgås mennesker med ulik bakgrunn og det vil være en fordel om du har erfaring fra
arbeid med barn.
Nærmere informasjon om stillingen og søknad:
Kontakt leder omsorg Kaia Solheim Hansen 911 65 282 eller frivillighetskoordinator Sidsel Mohn,
sidsel.mohn@redcross.no, 903 69 362.
Søknadsfrist 9. mars.

