Vi söker stödpersoner till POSOM-gruppen Ale Kommun
POSOM står för Psykiskt och Socialt Omhändertagande. Om en stor olycka eller
katastrof inträffar i kommunen eller om kommuninvånare är med om stora
olyckor eller katastrofer, sammankallas kommunens POSOM-grupp, för att stötta
de drabbade och deras anhöriga som varit med om, eller bevittnat, dessa svåra
händelser.
POSOM utgör ett komplement till samhällets övriga skyddsnät. Ale Kommuns
POSOM-organisation består av en ledningsgrupp med 8-10 personer. Till
ledningsgruppen förfogande finns en grupp med stödpersoner som ska vara
behjälpliga, framförallt om ett så kallat stödcentrum ska öppnas. Kommunen har
stödcentrum i kommunen. Varje stödcentrum har en ledare och samtliga
stödpersoner ska finnas till förfogande om det händer något. Nu behöver vi
utöka denna grupp med ytterligare personer.
Ditt uppdrag:
• att ge medmänskligt stöd
• att ge praktisk hjälp
Du ger:
• av din tid, ditt engagemang och din kompetens
Du är:
• en person som är öppen, trygg och handlingskraftig i mötet med människor
i kris
• flexibel och kan samarbeta med andra för att lösa uppgifterna
• en person som arbetar, eller har arbetat med människor i din vardag
Du får:
• introduktion och kortare utbildning anpassad för uppdraget
• kontinuerlig fortbildning
• träffa andra frivilliga som delar ditt intresse
• personlig utveckling och en merit för livet
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk
och kulturell mångfald tillför verksamheten. Språkkunskaper är meriterande.
Uppdraget är ideellt och kräver medgivande från din arbetsgivare att du har
rätt, att med kort varsel lämna ditt arbete för att inställa dig till POSOMgruppens förfogande. Längden på händelsen är svårbedömt, då den kan komma
att variera utifrån den inträffade situationen.
Maila ditt cv till charlott.klug@ale.se (ordförande i Ale POSOM) före 10
september.
Du behöver inte bifoga något personligt brev, men skriv några rader i mailet om
varför du vill ingå i POSOM-gruppen samt varför just du är lämplig.
Om vi finner din intresseanmälan intressant, kommer du att kallas till en kort
intervju.

