bedrijven families studenten kerken
maatschappelijke organisaties

Present
voor jouw
cliënt!
Als professional in zorg en welzijn wil je veel voor je
cliënten betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd
en budget. Ondersteuning door vrijwilligers zou een
welkome aanvulling zijn. ///// Present biedt die hulp door
groepen vrijwilligers (eenmalig) te koppelen aan mensen die
hun hulp en aandacht kunnen gebruiken. ///// Vrijwilligers
brengen daarnaast een andere wereld binnen. De wereld
van gewone mensen die er zijn voor elkaar. Ontmoeting is
namelijk een wezenlijk onderdeel van ieder Presentproject.

///// IN DEZE FOLDER VERTELLEN WE JE GRAAG
WAARVOOR JE BIJ PRESENT TERECHTKUNT:

HET EFFECT VAN EEN PRESENTPROJECT
DE HULP DIE PRESENT BIEDT

CONTACT

info@presentutrecht.nl / presentutrecht.nl / 06 -19882088
@presentutrecht / facebook.com/stichtingpresent.utrecht

ONS WERK ONDERSTEUNEN?

Present wordt mogelijk gemaakt door gemeentesubsidies, kerken,
woningcorporaties en giften van particulieren en fondsen.
Ben je enthousiast over ons werk en wil je ook bijdragen?
Geef dan een gift op IBAN NL16 RABO 0105 4452 66.

WIJ GELOVEN IN EEN
UTRECHT WAAR MENSEN
ER ZIJN VOOR ELKAAR!

stichting
utrecht

lees
meer

WAT JE VAN VRIJWILLIGERS KUNT VERWACHTEN

➜

WAT PRESENT VAN JOU VERWACHT
DE SITUATIES WAARIN JE PRESENT IN KUNT SCHAKELEN

WIJ GELOVEN IN EEN
UTRECHT WAAR MENSEN
ER ZIJN VOOR ELKAAR!

stichting
utrecht

HET EFFECT
VAN EEN
PRESENTPROJECT
De praktijkervaring leert dat projecten van grote waarde kunnen zijn voor cliënten. Het is bijzonder dat een groep mensen
hen zomaar komt helpen, zonder oordeel. De ontmoeting tussen mensen die elkaar normaal gesproken niet tegen zouden
komen, vormt een meerwaarde voor zowel vrijwilligers als
cliënten. Bij praktische klussen betekent de hulp vaak ook
een nieuwe start, waardoor zelfvertrouwen kan toenemen en
er perspectief ontstaat voor meer structurele oplossingen.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// Wat is
Present Utrecht?
//////////////////// Present Utrecht
bemiddelt sinds 2005 in vrijwilligerswerk voor groepen.
////////// De begeleiding van
de vrijwilligers is professioneel en we werken samen
met vele maatschappelijke
organisaties in Utrecht. //////
Zo komt de hulp terecht bij

mensen die dit het hardst
nodig hebben. ////////////////////
We koppelen ongeveer 300
projecten per jaar, zowel
sociale activiteiten als
praktische klussen. ///////////
We dragen zo bij aan een
Utrecht waar mensen er
voor elkaar zijn. ///////////////

QUOTE: “MEVROUW EN HAAR ZOON ZIJN ZORGMIJDERS
EN HEBBEN GEEN SOCIAAL NETWERK. WE ZIJN NU
EEN STAPJE VERDER GEKOMEN DOORDAT MEVROUW
‘VREEMDE MENSEN’ NU WEL TOELAAT EN VERTROUWT.”

WAT PRESENT
VAN JOU
VERWACHT
Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk
altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg, dus
• jij houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw cliënten;
• als ambulant hulpverlener ben je actief bij het Presentproject betrokken, doorgaans via gezamenlijke kennismaking
en aanwezigheid bij het begin van het project;
• wanneer het gaat om inzet van een groep in een woonvoorziening ben je betrokken in de voorbereiding van het programma en ontvang je de groep bij aanvang van het project.
Er is altijd iemand van Present aanwezig bij het eerste
gesprek om de afspraken te coördineren.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DE SITUATIES
WAARIN JE PRESENT
IN KUNT SCHAKELEN

Uit een impactstudie die Present heeft laten doen, blijkt dat
de inzet als waardevol en aanvullend ervaren wordt door
zorgverleners, dat vrijwilligers gemotiveerd raken zich vaker
in te zetten en dat cliënten in beweging komen. De Present
methode is ook opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Present bemiddelt voor projecten waarin ontmoeting plaatsvindt en de inzet van een groep vrijwilligers bijdraagt aan het
hulpverleningstraject of het welzijn van je cliënt(en). Present
is inzetbaar voor eenmalige klussen of activiteiten waar
meerdere mensen voor nodig zijn. Houd er rekening mee dat
we voor het maken van een goede match een aantal weken
nodig kunnen hebben.
Professionele klussen zoals verhuizingen, betegelen en elektra vallen buiten onze werkzaamheden.

DE HULP
DIE PRESENT
BIEDT
PRAKTISCHE KLUSSEN WAARVOOR VEEL HANDEN
NODIG ZIJN
Present heeft geen vakmensen, maar gemotiveerde vrijwilligers die kunnen helpen met (grote) klussen, zoals een
woning schilderen, tuin opknappen, huis opruimen of schoonmaken. De cliënt zorgt zelf voor de benodigde materialen.
SOCIALE ACTIVITEITEN IN EEN WOONVOORZIENING OF
VOOR EEN BEPAALDE DOELGROEP
Groepen kunnen een bestaande activiteit ondersteunen of
samen een activiteit organiseren, waarbij de ontmoeting met
de doelgroep centraal staat.

WAT MAG JE
VAN VRIJWILLIGERS
VERWACHTEN

Present werkt vanuit het aanbod van de groep. Vrijwilligers geven zelf aan wanneer
ze iets willen doen en waar
hun voorkeur naar uit gaat:
sociaal of praktisch, overdag
of ’s avonds, in een specifieke wijk of breed inzetbaar.
Wanneer jouw aanvraag
binnenkomt, kijken wij of en
wanneer er een bijpassende
groep beschikbaar is.

VOOR PRAKTISCHE KLUSSEN GELDT:
- Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk
en/of gezondheid;
- hij of zij is bereid om tijdens het project aanwezig te zijn en
(naar vermogen) mee te doen.
///////////////// Twijfel je over een vraag?
Bel ons voor overleg op 06-19882088.
///////////////// Hulpvraag melden:
Vul het aanmeldingsformulier in op www.presentutrecht.nl
en wij nemen contact met je op!

