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 Hjertevarm mand/kvinde med ordenssans 
til tøjdonationsordning på Psykiatrisk 
Afdeling. 

 
Jobbeskrivelse:   
Røde Kors donerer overskudstøj og sko til Psykiatrisk Afdeling Vejle, vi kalder det ”Tøj til go”.  
De frivillige kører tøjstativet fra opbevaringsrum til fællesområde, hvor de skal hjælpe patienter og 
personale med at finde de rigtige størrelser og med at få tøjet hængt pænt på plads efterfølgende. 
De frivillige tilbyder også hyggesnak.  
Efter ”åbningstid” skabes der overblik over, hvilke typer tøj og størrelser der mangles og skema 
mailes til Røde Kors. Tøjstativet ordnes og køres tilbage til opbevaringslokale. 
Hver 14. dag, vil der være nyt tøj fra Røde Kors, som skal hentes og bringes op til Psykiatrisk 
Afdeling, hænges op og arrangeres. Det foregår op til åbningstiden. 
Vi håber, at 4 frivillige er interesserede, så der kan komme 2 af gangen hver anden uge og afløse 
hinanden ved ferie. 
Tøj to go, er et nyt tilbud og det vil være muligt at være med til at forme det. 
 
Antal timer:   
Torsdage fra kl 13 -15 hver anden uge, + ca. 15 minutter ved start og afslutning, til at finde 
tøjstativet frem, gøre klar og lave status til ny tøjbestilling. 
 
Særlige kvalifikationer:   
Der er behov for frivillige med: 

 Struktur; der skal være overblik over hvilket tøj og størrelser som der findes og hvad der 
efterfølgende skal bestilles. 

 Ordenssans, tøjstativet skal se pænt ud ved start og slut, og der må ikke ligge efterladt tøj i 
fællesrummet. Hver 14. dag skal der hentes nyt tøj, som skal hænges på stativet. 

 Hjertevarm, nogle patienter har lige så meget brug for snak og opmærksomhed, som for et 
stykke nyt tøj. 

 Empati, en god fornemmelse for om der er behov for snak. 
 Stabilitet, der er behov for at ”Tøj to go” er åbent hver uge på samme tid. 

 
Organisation og adresse: 
Psykiatrisk Afdeling Vejle 
Nordbanen 5 
7100 Vejle 
 
Kontaktperson: 
Frivillighedskoordinator i Psykiatrien  
Lotte Slot Jensen 
 
Telefon: 
Tlf: 2345 3757 (kl 8 - 16) 
 
E-mail: 
lsj@rsyd.dk 
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