Help NSGK collecteren op de Velperweg en omgeving
Vacat urenummer: 14193
Organisat ie: NSGK Nederlandse St icht ing voor het Gehandicapt e Kind
In de 3e week van november, dit jaar van 11 t/m 16 november wordt in heel Nederland gecollecteerd
om geld in te zamelen voor NS GK. Help je mee in jouw eigen buurt? Het kost je maar een paar uur
tijdens die week en je kunt zelf bepalen wanneer je op pad gaat. Wij zijn al blij als je 1 1/2 uur op pad
wilt, maar meer mag natuurlijk ook. Van de organisator in jouw wijk (of als die er nog niet is uit een wijk
in de buurt) krijg je de collectebus en overleg je over de te collecteren straat/straten.

Werktijden
Door de week,
In het weekend
in overleg
minimaal 1 1/2 a 2 uur tijdens de week van 11 t/m 16 november

Uitgebreide taakomschrijving
Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven - dat
is het ideaal van NSGK, de Nederlandse St icht ing voor het Gehandicapt e Kind. In Nederland zijn veel
drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor
st aan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar apart e scholen. Of ze
gaan helemaal niet naar school. De speelt uin in de buurt is voor hen vaak niet t oegankelijk, evenmin als de
sport club, een vakant iebest emming of de arbeidsmarkt .
Met de project en die we onderst eunen helpen wij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels
uit de weg t e ruimen. We maken de samenleving t oegankelijker, verst erken het zelfvert rouwen van
kinderen en jongeren, en dragen bij aan een posit ieve beeldvorming. Dat doen we al sinds 1950, voor
kinderen en jongeren met alle soort en handicaps in heel Nederland. Samen met jou als collect ant maken
we dit mogelijk en om dit t e blijven doen hebben we nieuwe collect ant en heel hard nodig. Help jij mee? We
zijn heel erg blij met jouw hulp!

Wat voor kennis of vaardigheden zijn nodig?
e moet bereid zijn om in de 3e week van november minimaal 1 1/2 a 2 uur op pad t e gaan in je eigen buurt
met de collect ebus. Dit kan alleen, maar ook samen met iemand anders. Dat maakt het collect eren vaak
gezelliger. Het is handig als je kunt lopen, maar collect eren in de rolst oel kan nat uurlijk ook. En omdat je
het gezicht van onze st icht ing bent t ijdens de collect e, vragen we je vriendelijk t e blijven aan de deur ook
als mensen niet s geven of soms onaardig zijn. Het is dus ook fijn dat je posit ief ingest eld bent en er mee
kunt leven dat niet iedereen NSGK wil st eunen.

Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?
Kijk maar eens op onze websit e of facebook pagina. Door jouw hulp als collect ant kunnen we jaarlijks veel
mooie project en in heel Nederland onderst eunen. Die 'paar 10-t jes' in de collect ebus lijken soms maar
weinig, maar door samen op pad t e gaan zamelden we 2018 bijna een miljoen euro in.

Biedt de organisatie scholing aan?
nee

Vacature

Organisatie

Doelgroep

Diverse doelgroepen

Sector

Aktie/Belangengroep

Activiteit

Collecte

Aantal vrijwilligers

> 50

Rolstoeltoegankelijk

ja

Aantal beroepskrachten

11-50

Werkdagen

Door de week, In het weekend

Vrijwilligersovereenkomst

nee

Dagdeel

in overleg

Verzekering

WA/Ongevallen

Korte klus

ja

Reiskostenvergoeding

nee

Proeftijd

nee

Vrijwilligersvergoeding

nee

VOG gevraagd

nee

Onkostenvergoeding

nee

Geschikt voor anderstalige

nee

Doelstelling organisatie
Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven - dat is het ideaal van
NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en
jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een
handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen
vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt. Met de projecten die we
ondersteunen helpen wij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. We maken de
samenleving toegankelijker, versterken het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en dragen bij aan een positieve
beeldvorming. Dat doen we al sinds 1950, voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in heel Nederland.
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Vacaturenummer
14193

Contactgegevens
NSGK Nederlandse St icht ing voor het Gehandicapt e Kind
Wibaut st raat 212-214
1091 GS Amst erdam
ht t ps://www.nsgk.nl
Rie Flach-Koopmans
06-33319945
rflach@nsgk.nl

