
Café ODA Odense søger frivillige til vores hyggelige sociale café 
 

Vær med i et engageret frivilligteam med gode arbejdsforhold og hyggeligt samvær med gæster  
 

 
Café ODA Odense er en social café for mennesker med OCD, depression, bipolar lidelse og / eller angst.  
Vi skaber rammer, der giver vores gæster mulighed for at mødes i et trygt og lindrende fristed med hyggeligt 
samvær og mulighed for at etablere netværk og personlig udvikling. 
Café ODA Odense har åbent tirsdage kl.17.00 - 20.00 og torsdage kl.14.00 - 18.00.  
Vi afholder ind imellem andre aktiviteter ud over åbningstiden. En gang om måneden holder vi fællesmøde, 
hvor så mange gæster som muligt inddrages i debatter og beslutninger. 
 
Det frivillige arbejde foregår i hyggeligt samvær med gæster, andre frivillige og projektlederen.  
Du vil få mulighed for at udvide din menneskekundskab, ligesom du har mulighed for at sætte dit eget præg 
på stedet. Arbejdet i caféen indeholder også praktiske opgaver som kaffebrygning, oprydning og rengøring.  
Hver frivillig står for to til flere åbningsdage i caféen hver måned, sammen med en anden frivillig. Den 
frivillige kan, efter eget ønske og aftale, stå for andre aktiviteter udover den faste åbningstid. 
 

Aktuelt søger vi frivillige, der kan stå for caféens åbningstid på torsdage 
 

Vi tilbyder nye frivillige: 

• mentorordning i startperioden, inden endelig beslutning om frivilligt arbejde i caféen 

• individuelt tilrettelagte arbejdstider, ud fra dine ønsker, aftalt med projektlederen 

• kendte arbejdstider (arbejdsplaner lægges af projektleder for cirka to mdr. ad gangen) 

• godt samarbejde i et engageret frivilligteam, herunder et månedligt frivilligmøde 

• hyggeligt og berigende samvær med gæster, frivillige og projektleder 

• FUS samtaler (en udviklingssamtale med projektlederen) en gang årligt samt efter behov 

• Supervision i gruppe med psykolog, 4 gange årligt 
 
Vi forventer af vores nye frivillige, at du: 

• er god til at lytte og rumme andre menneskers forskelligheder 

• er mødestabil 

• vil arbejde ud fra cafeens værdier og målsætninger 

• aktivt medvirker til, at miljøet i caféen er trygt og hyggeligt 

• står for mindst 2 åbningsdage om måneden, efter aftale, sammen med en anden frivillig 

• deltager i frivilligmøder en gang om måneden, på en torsdag aften 

• kommunikerer med projektleder og andre frivillige på mail efter behov 
 

 Kontakt for nærmere information og aftaler: 
 
Projektleder Pia Holm Waaben Nørgaard 
Café ODA Odense, Hunderupvej 31, 5000 Odense 
 
Tlf.: 53 84 15 08, Mail: oda.odense@gmail.com 
 

Café ODA Odense er et tilbud fra Angstforeningen i samarbejde med DepressionsForeningen og OCD-foreningen 


