Optagelsesproces
Fra ansøgning til fuldgyldigt medlem af Lukas Fællesskabet

Ansøgning
Når du søger om optagelse i Lukas Fællesskabet, kommer du i betragtning til en 6 måneders gensidig
introduktionsperiode med en lejekontrakt, der gælder i 1 år.

Før du sender en ansøgning, forventer vi, at du har sat dig ind i, hvad Sankt Lukas Stiftelsen er;
selvfølgelig med størst fokus på Lukas Fællesskabet. Du finder oplysninger på hjemmesiden,
www.sanktlukas.dk/lukasfaellesskabet/, og er meget velkommen til at kontakte koordinator eller
projektkoordinator for Lukas Fællesskabet. Tryk på KONTAKT på hjemmesiden for info.
Hvis dette har gjort dig endnu mere interesseret i at blive en del af Fællesskabet, er det blevet tid til
at sende en ansøgning om at blive optaget til introduktionsperioden.

Kriterier:
Når vi vurderer dig i ansøgningsprocessen, lægger vi vægt særligt på følgende kriterier:







At du kan tilslutte dig og bakker op om Lukas Fællesskabets værdier og visioner
At du er selvstændigt økonomisk ansvarlig
At du har lyst til at bo i et kristent fællesskab og være en del af dets menighedsliv
At du vil prioritere fællesskabet, bidrage med dine evner og gaver, være med til at udvikle det
og dele liv med de andre medlemmer
At du ønsker at videreføre den diakonale ånd på stedet og har overskud og lyst til at deltage i
Sankt Lukas Stiftelsens diakonale arbejde
At du har erfaring med frivilligt/diakonalt arbejde i kirkelige og/eller humanitære
organisationer

Ansøgningsprocessen består af tre trin:
1. Skriftlig ansøgning
Du finder ansøgningsskemaet på hjemmesiden. Ansøgningsskemaet er kun tilgængeligt, når
der er ledige lejemål.
2. Optagelsessamtale
Hvis vi vurderer, at du opfylder kriterierne, vil du blive indkaldt til en optagelsessamtale, hvor
vi vil drøfte din ansøgning grundigere og tale om de gensidige ønsker og forventninger.
3. Afgørelse
Når vi har sammenholdt kandidaterne, får du svar på, om vi tilbyder dig optagelse til
introduktionsperioden.

Introduktionsperiode
Under introduktionsperioden gælder en sædvanlig huslejekontrakt, der dog er tidsbegrænset til 1 år.
I introduktionsperioden flytter du ind og er en del af Lukas Fællesskabet på samme vilkår som alle
medlemmer dog uden stemmeret og valgbarhed til årsmøder og ekstraordinære generalforsamlinger.
Forventningerne til dig i introduktionsperioden er således de samme som til de fuldgyldige
medlemmer af fællesskabet, men selvfølgelig kommer der til at være et særligt fokus på at være aktiv
og deltagende samt at lære medlemmerne og stedet at kende. Introduktionsperioden bruges til at
finde dig til rette i Fællesskabet og definere dit frivillige engagement på stedet. Læs mere under
”FORVENTNINGER TIL DIG SOM MEDLEM” og ”FRIVILLIGOPGAVER”.

Mentorordning:
Under introduktionsperioden får du tildelt 1-2 mentorer, hvoraf den ene sidder i
koordinationsgruppen. Dette samarbejde har til formål at sikre, at du kommer godt ind i
fællesskabet og har et sted, hvor du kan vende stort og småt efter behov. Mentoren tager initiativ til
jeres møder, og du er også altid velkommen til selv at kontakte din mentor.

Evalueringssamtaler:
I løbet af introduktionsperioden finder to samtaler sted med koordinationsgruppen eller
repræsentanter fra koordinationsgruppen:
1. Midtvejssamtale (efter tre måneder)
Når halvdelen af introduktionsperioden er gået, indkaldes du til en midtvejssamtale, hvor vi
snakker om dine første måneder i Fællesskabet, og om hvordan du er faldet til. Det er en vigtig
samtale i optagelsesprocessen, og her følger vi op på, hvordan det går med de gensidige
forventninger, der var ved optagelsessamtalen.
2. Halvårssamtale (efter seks måneder)
Kort inden introduktionsperioden udrinder, indkaldes du til halvårssamtalen, som er en
gensidig afklaring af et eventuelt medlemskab i Fællesskabet. Hvis du ikke ønsker at fortsætte
som medlem af Fællesskabet, eller Fællesskabet ikke finder grundlag for at optage dig i
Fællesskabet, har du ½ år, inden lejekontrakten udløber.
Ud over at samtalerne er en gensidig afklaringsproces om medlemskab, er de i øvrigt et vigtigt redskab
for koordinationsgruppen for at sikre din og Fællesskabets trivsel.

Fuldgyldigt medlem
Hvis vi sammen når frem til, at du skal optages i Lukas Fællesskabet, bliver din lejekontrakts
tidsbegrænsning ændret til en betingelse om, at lejemålet opretholdes, så længe du er aktivt medlem
af Lukas Fællesskabet. Du kan til en hver tid fraflytte Fællesskabet og opsige din lejekontrakt med 3
måneders varsel.
Derudover tildeles du som fuldgyldigt medlem stemmeret og valgbarhed til årsmøde, valg og
ekstraordinære generalforsamlinger.

