Vacature Begeleiders jongeren ChillAut
Jongeren Informatie Punt M3, Q de Palmestraat 110, Leerdam

Als begeleider ben je aanwezig tijdens de maandelijks Chill-Aut café-avonden in
M3 te Leerdam. Belangrijk is dat je het leuk vindt met jongeren met een vorm van
autisme om te gaan, gastvrij zijn en open staan voor een praatje of een spelletje.
Er is deskundige begeleiding en coaching aanwezig en je maakt deel uit van een
team.
Werkzaamheden
Begeleiden van jongeren met een vorm van autisme tijdens de ChillAut-avonden. Gastvrij zijn. Open
staan voor een praatje. Eventueel met een spel meedoen of in de gaten houden of iedereen wat te
doen heeft. Meedenken bij de invulling van de ChillAut-avonden (het is nog een vrij nieuw project).
Eventueel bemensen van de bar.
Vaardigheden:
Voor de begeleiding is het vooral belangrijk dat je het leuk vindt om met deze jongeren om te gaan.
Extra info:
ChillAut is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren vanaf 13 jaar met een vorm van
autisme. Voor deze jongeren kan het ‘gewone’ uitgaansleven wat te ingewikkeld zijn waardoor ze vaak
thuis achter hun eigen ‘schermen’ blijven hangen. Terwijl voor deze jongeren juist de omgang met
leeftijdsgenoten van belang is voor hun sociale ontwikkeling. ChillAut is in 2015 opgericht en nog een
vrij nieuw project. We hopen met dit project dat we deze jongeren een gezellige en veilige plek kunnen
bieden waar ze spelenderwijs hun sociale vaardigheden kunnen vergroten.
Dagen en tijden:
Eens in de maand op vrijdagavond vanaf 19 uur tot 22.30 uur (ongeveer)
Wat maakt dit vrijwilligerswerk leuk of interessant?:
Je maakt deel uit van een team. Als deelnemer van dit project krijg je goede begeleiding en de
gelegenheid om ook jezelf te ontwikkelen. Er is professionele hulp op de achtergrond aanwezig via
MEE. Er zijn regelmatig coachingsbijeenkomsten voor het team waarin onder meer aandacht besteed
wordt aan autisme en de manier van begeleiding van deze jongeren. Daarnaast krijgt het hele team
een training van een spel, wat we willen gaan gebruiken: Een steekje los, wat helpt om taboes op
stoornissen te doorbreken en er mee om te gaan.
Meer informatie:
Marja Ploeg
@ marja.ploeg@solcon.nl
mob 06 1411 9497

