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Overordnet formål: 
Forholdet mellem beboerne og frivillige skal 
være til gensidig glæde. Vi vil derfor sikre at 
frivillige, beboere og medarbejdere er i tæt 
dialog omkring den samlede opgaveløsning, 
således beboerne oplever en god og sam-
menhængende hverdag hvor alle er bekendt 
med, hvad der forventes.

Levering af tilbud:
 � Sociale aktiviteter
 � Fysiske aktiviteter

Personalet i Centerområde Midt er forpligti-
get til at varetage alle opgaver omkring den 
enkelte plejehjemsbeboer. Det vil sige alle de 
forhold beboeren har ret til vil  blive leveret af 
medarbejderne.

Afgrænsning af opgaver:

De frivillige vil altid være en ekstra ressource 
i  beboerens liv på plejecentret. Af aktiviteter 
de frivillige kan medvirke til kan fx nævnes: 
bankospil, fester, oplæsning, gå – ture, ledsa-
gelse, filmeftermiddage og meget mere.

Ledsagelse og personlig støtte:

Frivillige kan ledsage beboere til fx læge, sy-
gehus, frisør m.m såfremt beboeren har givet 
sit samtykke til det.

Andre opgaver:

For at sikre at vi til enhver tid imødekommer 
beboernes ønsker til et godt hverdagsliv, er 
det vigtigt at alle kommer med gode idéer og 
forslag til aktiviteter. 

Har man en god idé, er det vigtigt, at få det 
sagt højt.

Frivillige rekrutterer selv nye medlemmer – 
evt. i samarbejde med ledelse og medarbej-
dere.

Forventninger til samspillet:

Samspillet i Centerområde Midt bygger på 
gensidig respekt og forståelse mellem par-
terne. Vi forventer derfor af hinanden, at vi 
kan tale åbent omkring de problemstillinger, 
vi kan opleve. 

Vi forventer, at alle medvirker til en åben og 
imødekommende kultur, hvor vi siger tinge-
ne til de rette personer.

Alle medarbejdere og frivillige i Centerom-
råde Midt skal bære navneskilt af hensyn til 
beboere og pårørende. Navneskiltet afleve-
res ved fratrædelse.

Forplejning:

Som frivillig er alle velkomne til at benytte 
kaffeautomater i afdelingerne, hvilket pleje-
centrene betaler. Er der ønske om brød/mad 
er det for egen regning.

Gensidig dialog:

I Centerområde Midt kan man altid indkalde 
ledere og relevante medarbejdere til møder 
i de enkelte grupper af frivillige. Lederne vil 
være at træffe på hverdage og vil ligeledes 
medvirke til en del fester og arrangementer 
i plejecentrene. Det er vigtigt, at de frivillige 
får givet besked om afholdelse af disse arran-
gementer i god tid til ledelsen.

Der ønskes en kultur, hvor vi er i gensidig dia-
log, således alle føler sig informeret, hørt og 
respekteret.

Det forventes, at man som frivillig giver ledel-
sen besked, såfremt man får viden eller kend-
skab til forhold der ikke er i orden.

Området afholder en årlig nytårskur, hvor 
der informeres om året der gik, og hvilke fo-
kusområder der arbejdes med fremadrettet. 
Desuden vil der årligt blive indkaldt til et par 
møder med alle områdets frivillige. Her vil 
blive sat fokus på ønskede emner, samt være 
mulighed for erfaringsudveksling mellem 
alle frivillige.

Tavshedspligt:

Forholdet mellem beboeren/brugeren og 
den frivillige bygger på tillid og gensidig re-
spekt. Beboeren vil ofte kunne betro den fri-
villige nære og fortrolige oplysninger om sin 
livshistorie, familieforhold og sygdom i sikker 
forvisning om, at disse oplysninger ikke kom-
mer videre. Derfor har den frivillige moralsk 
tavshedspligt.

Fortrolige oplysninger kan kun gives videre, 
når beboeren har givet sit samtykke. 

Gaver, arv, lån m.v:

Vi modtager aldrig gaver, arv eller lignende 
fra beboerne. 

Ønsker en konkret beboer at give en gave af-
tales forholdene med ledelsen.

Forsikringsforhold:

Alle kan komme ud for at forvolde en skade 
i et øjebliks uopmærksomhed. Det er vigtigt, 
at man selv får undersøgt, hvilken dækning 
man har i eget forsikringsselskab.

Som frivillig er man ikke dækket af en kom-
munal forsikring i Varde kommune.

Aftaleperiode/ ophør:

Alle frivillige informeres om samspilsaftalen 
ved opstart som frivillig. Aftalen forløber ind-
til man udtræder af gruppen igen.

Den moralske tavshedspligt fortsætter, hvis 
man udtræder af gruppen.

Denne aftale er udarbejdet i et samarbejde mellem frivillige og 
ledelse i Centerområde Midt august 2010. Aftalen er gældende 
indtil andet aftales. 


