
Föreningar och organisationer som vi samverkar med 

Röda korset, Svenska kyrkan, Demensföreningen, FUB, Lions Club, RSMH, 

PRO och SPF Eken samt med personer som vill engagera sig utan med-

lemskap i någon förening. 

Kontaktuppgifter 

Frivilligsamordnare 

Måndag—Torsdag 

Tele: 

0435 / 391 93 

Mail: 

jonna.bengtsson@perstorp.se 

 

 

Besöksadress                                 Postadress 

Träffpunkten                                  Perstorps kommun 

Hantverkaregatan 9A                   Träffpunkten 

284 31 Perstorp                             284 85 Perstorp 
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I Perstorps kommun samverkar social-

förvaltningen och frivilligorganisationer för  

gemenskap, trivsel och glädje 
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Policy 

Perstorps kommun och socialförvaltningen har som policy att samverka 

med föreningar och organisationer i Perstorp som har intresse och resur-

ser för att verka ideellt. 

Frivilligas insatser och engagemang sker av egen vilja och är helt ideellt 

och en så kallad guldkant i vardagen. Frivilligas insatser ska inte ersätta 

personal som utför biståndsbedömda insatser till vårdtagare. Frivilliga 

har stöd och hjälp av frivilligsamordnare. Alla frivilliga är försäkrade ge-

nom kommunen under sitt engagemang. 

Tillsammans vill vi uppnå 

Genom samverkan kan vi skapa förutsättningar för en ökad gemenskap, 

trivsel och vänskap mellan människor. Vi hoppas också kunna ge förut-

sättningar till att bryta isolering och ensamhet hos såväl frivilligt engage-

rade som övriga medmänniskor. 

Är du 65 + och vill bli frivillig? 

Har du lite tid över ibland och känner att detta skulle vara något för dig? 

Som frivillig är ditt engagemang utifrån dina förutsättningar när du har 

tid och möjlighet. Du får introduktion av frivilligsamordnare och ni pratar 

igenom om vad du vill engagera dig i. 

Frivilligsamordnare arrangera utbildningar och studiebesök utifrån frivilli-

gas önskan och behov. Under året bjuds alla frivilliga med på utfärd eller 

annan aktivitet som uppskattning från kommunen.  

Vi värdesätter allt som frivilliga gör och engagerar sig i. Det har stor bety-

delse för den enskilda människan. 

Det här hjälper frivilliga till med 

Måndagscafé kl. 14.00—15.30 

Varje helgfri måndag är caféet öppet på Träffpunkten. Det är frivilliga från 

föreningarna och frivilligsamordnare som har hand om caféet. Alla är väl-

komna. Kom du också—titta in på en fika och prata bort en stund! 

 

Frivillig ledsagning 

Frivilliga ställer upp och hjälper dig när du behöver till 

läkare eller tandläkare. Ibland är det tryggt att ha någon 

med sig på resan och på sjukhuset. För att åka sjukresa 

om man inte har fyllt 85 år krävs ett intyg från läkare att 

du behöver sjukresa och ledsagare. Det kan husläkaren 

hjälpa till med.   Det är ingen kostnad för dig att anlita 

frivillig ledsagning. Boka genom frivilligsamordnare tel. 39 1 93. 

 

Promenader 

Varje vecka när vädret tillåter går frivilliga ut på promenad 

med personer som bor på Österbo eller Bokeliden. 

 

Besöksgrupper 

Frivilliga har en besöksgrupp som kommer till Ybbåsen. De fikar och har 

olika aktiviteter. Frivilliga hjälper också till när Kyrkan har andakter på Yb-

båsen och Österbo. 


