Har du hørt om Ressourcebanken?
Ressourcebanken er et led i projektet ”Mere liv - mere Skave”, og er i sin form helt
unik for Skave og omegn.
Formålet med banken er at styrke sammenhængskraften mellem fritidsliv, skole og
lokalsamfund, og at gøre de mange ressourcer, som allerede findes i Skave og
omegn mere synlige og tilgængelige for alle.
Banken er i alt sin enkelthed en oversigt over de interesser og færdigheder, som
lokalbefolkningen i Skave og omegn kan byde ind med, når det handler om at løfte
en opgave i flok. Oversigten består af kontaktoplysninger på de personer, som har
meldt sig ind i banken og en beskrivelse af de ressourcer, som de stiller til rådighed.
Så har du brug for en hjælpende hånd til det organiserende eller praktiske arbejde i
forbindelse med et fælles arrangement? Står du og mangler nogen, som har en
særlig viden om et bestemt emne? Eller har du en idé eller aktivitet, som du altid har
drømt om at realisere, men mangler sparring, opbakning eller en hjælpende hånd?
Så er det håbet, at ressourcebanken vil være det første sted du kigger.
Her kan du finde banken og oversigten over de ressourcer, som er tilgængelige:
Link: www.bitly.dk/icLHv

Vi har brug for dig!
Ressourcebanken er 100% afhængig af, at de ressourcer, som allerede findes i
banken bruges og ikke mindst, at nye ressourcer kommer til. Så hvad enten du ved
en hel masse om biler, frimærker eller IT, godt kan lide at bage, er stærk som en
okse, har det store overblik, kan bruge dine hænder, strikker eller kender en god
historie eller vittighed, så meld dig ind i banken. Der er brug for dig!
Det er helt frivilligt til hvilke opgaver og i hvilket omfang, man stiller sine ressourcer til
rådighed. Og man kan til enhver tid melde sig ud af banken.
For indmeldelse i banken eller spørgsmål vedrørende banken, kontakt:
Rikke Mosekjær, email: rikkemosekjaer@hotmail.com, mobil: 20780323
Ved indmeldelse i banken bliver dine kontaktoplysninger offentligt tilgængelig.

Læs mere om projekt ”Mere liv - mere Skave” på: www.merelivmereskave.blogspot.com

