
Vær med til at ændre en gadedrengs liv!

Bliv en del af Emmanuel Arts’ bestyrelse.

I Kenya bor der mange unge på gaden, som ikke har mulighed for at komme tilbage til skolen

eller få et ordinært arbejde. Emmanuel Arts er en lille forening i Slagelse, der hjælper en

håndfuld af disse udsatte unge væk fra gaden, og giver dem nogle færdigheder som de kan

bruge videre i livet, indenfor bl.a. kunst og håndværk. Vær med til

at sætte dit præg på foreningen i Danmark, og gør en forskel der

kan mærkes med det samme. Hos os er der ingen mellemmand

eller anden administration ind over, og vores arbejde har derfor

stor betydning for projektet og for de udsatte unge i Kenya. Vi

hjælper pt. 5 unge mellem 20 og 27 år, heriblandt en unge

Stephen som ses på billedet. Han har været med i vores projekt i

et par år, og er nu holdt op med at sniffe lim og har ikke længere

behov for at stjæle og tigge på gaden for at kunne forsørge sig, og

han har et sted at hvor han er velkommen g hvor han styrker både

sone kompetencer og sine sociale relationer. Vil du være med til at

gøre noget for unge som Stephen og hans venner? Så læs videre

herunder.

Lige nu søger vi aktive frivillige til bestyrelsen, som kunne tænke sig at gøre en forskel, ved at

hjælpe med at udvikle den danske forening, så vores arbejde med de unge kan fortsætte og

videreudvikles.

Mulige arbejdsopgaver

Som en del af bestyrelsen vil du kunne komme til at arbejde med følgende opgaver, alt efter

hvor dine interesser og kompetencer ligger:

 Udvikle foreningen, vha. Strategiudvikling, udførelse af handleplaner, målsætninger
mm.

 Lave markedsførings- og kommunikationsmateriale - både til potentielle sponsorer,
gæster ved vores events, støttemedlemmer samt de frivillige.

 Lave budgetter, bogføring og årsregnskab (Vi er en lille forening, så økonomien er dejlig
overskuelig)

 Stå for frivilligledelse og engagement, team-building og fællesskab - både blandt de
frivillige og i bestyrelsen.

 Være eventansvarlig på større eller mindre events, f.eks. Markeder, foredrag, koncerter,
spisearrangementer, Game Night, lotterier, karaoke mm.

 Være med til at søge fonde, lave evalueringer, skrive referater og lave budgetter.



Vi tilbyder

Kompetenceudvikling: Som bestyrelsesmedlem vil du kunne udvikle dine

kompetencer indenfor organisations-udvikling, herunder bl.a. at lave handleplaner,

strategier, kampagner, ledelser og meget andet. Derudover er foreningen medlem i både

Frivilligcenter Slagelse og i CISU, som begge tilbyder spændende kompetenceudviklende

kurser, som er gratis eller relativt billige for medlemmer at deltage i.

Du vil også kunne styrke dit CV, og få en anbefaling, hvis det ønskes.

Fællesskab: Vi vægter fællesskabet højt, og mener at det skal være sjovt at være frivillig i
bestyrelsen. Vi er medlemmer i forskellige aldersgrupper, som hygger os og snakker rigtig

godt sammen, og lærer meget af hinanden. Vi har altid lidt let mad eller snacks til møderne,

og holder gerne en hyggelig julemiddag eller lign.

Forventninger til dig

Dine kompetencer:

 Du kan tage ansvar for de opgaver du påtager dig

 Du er målbevidst og kan overholde deadlines

 Du kan være en fortaler for foreningens arbejde og formål

 Du har lyst til at gøre en forskel for de unge som er afhængige af os, og kan gå
helhjertet ind i projektet.

Arbejdsindsats i tid:

 Bestyrelsesmøder: Ca. 2 timer hver anden måned (samt mulig forberedelse hertil)

 Egne hjemmeopgaver: Ca. 2-5 timer ommåneden

 Markeder og events: Enkelte halve eller hele dage i løbet af året.

 Kurser og andre møder: Ca. 3-4 timer 1-2 gange om året.

Interesseret?

Se mere om vores forening på www.emmanuel-arts.dk eller på

facebook.com/emmanuelarts.dk.

Kontakt Sanne på sanne@emmanuel-arts.dk eller tlf. 28557932 og lad os mødes til en

uforpligtende snak om hvordan du kan bidrage til foreningen, og hvordan vi kan gøre dit liv

en lille smule mere betydningsfuld!

Som ny bestyrelsesmedlem vil du blive valgt ind i bestyrelsen, ved første bestyrelsesmøde

du detager i, eller ved næstkommende generalforsamling.

Vi glæder os til at høre fra dig!


