Ale
Besöksverksamhet

Ale Besöksverksamhet är en
ideell förening. Våra medlemmar besöker regelbundet
ensamma människor i hela
kommunen.
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Kontaktperson till Ale Besöksverksamhet når du på tel. 0704- 320 785
Telefontid: Måndag-Torsdag
Kl. 10.00-12.00

Med hjälp av Ale Besöksverksamhet kan
Du få:






någon att samtala med
någon som besöker Dig regelbundet
någon som följer med på läkarbesök,
till sjukhus eller vårdcentral
sällskap på promenad
gemenskap vid bingo på våra
serviceboenden

Inom Ale Besöksverksamhet finns:




Vill Du
vara en frivilligkontakt?
En frivilligkontakt är en person som frivilligt och utan ersättning, på olika sätt vill
göra något för en medmänniska. Du får inte
betalt för dina insatser, men du får ersättning för resekostnader och utlägg.
Besöksverksamheten bjuder sina medarbetare på en höstfest och en vårresa, alltid
med kulturinslag, information och gemenskap!

besökande medarbetare
promenadgrupper i de flesta kommundelar
bingostunder på våra serviceboenden

Intresserad medmänniska?
Du som har intresse av andra människor
och vill göra en insats kan bli besökare.
Du har tystnadsplikt och skall förhålla dig
neutral i politiska, fackliga och religiösa
frågor. Du får heller inte ta emot gåvor.

Så bra att Du kom
- låt oss få en pratstund!

Ale Besöksverksamhet startades 1988
av Börje Börjesson och har sedan dess
förmedlat många kontakter. År 2009 har
Besöksverksamheten över 120 medarbetare.

En stunds kontakt
Många människor lider av ofrivillig isolering och ensamhet. Genom
Besöksverksamheten kan de få
kontakt med en medmänniska.
Besöksmottagaren kan också få
hjälp med sådant som ligger utanför hemtjänstens område. Den
som vill ha besök kan ringa Besöksverksamheten själv, men de flesta
kontakter förmedlas genom kommunens hemtjänst.

Lokala organisationer bakom Besöksverksamheten:
Följande organisationer medverkar och har rätt till
varsin medlem i föreningsstyrelsen:
Ale kommun, Röda Korset Ale, SPF Alebygden, SPF
Skepplanda-Hålanda, PRO Surte-Bohus, PRO Norra,
Starrkärr-Kilanda, Nödinge och Skepplanda församlingar, Älvängens Missionsförsamling och Guntorps
missionsförsamling och Ale Rotary. Dessa organisationer ger bidrag till Ale Besöksverksamhet.

