Frivillighedspolitik Svendborg Friplejehjem
Mål: At skabe livsglæde gennem aktivitet og nærvær for beboere på Svendborg Friplejehjem.
Svendborg Friplejehjem er et selvejende plejehjem under Danske Diakonhjem.
I Danske Diakonhjem har vi en god tradition for at åbne dørene for lokale frivillige.
Frivillige kommer med tid, initiativ og lyst til en snak, kontakt og fællesskab – og bidrager med
kvaliteter, vi ikke kan undvære, fordi de netop er frivillige.
Det betyder at vi på Svendborg Friplejehjem vil byde vores frivillige hjerteligt velkommen, og sørge
for at de altid føler sig mødt og tilknyttet – altså som en vigtig og stor del af hverdagen på
plejehjemmet.
Som frivillig på Svendborg Friplejehjem, vil du blive en del af huset. Der er altid kaffe på kanden og
man er velkommen til at spise med og være en del af fællesskabet omkring det gode måltid –
dette naturligvis på husets regning.
Danske Diakonhjem arbejder for det gode ældreliv ud fra stærke værdier. Danske Diakonhjems
værdigrundlag betyder, at vi:


Betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt.



Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd.



Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis.



Imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og
åndelig omsorg.



Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, firvillige
og medarbejdere.

Målgruppe: Beboere på Svendborg Friplejehjem
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Forslag til aktiviteter:


At få en besøgsven



Sang og musik



Motion og stolegymnastik



Højtlæsning af avisen eller en god bog



Erindringsværksteder m.m.



Aktiviteter i ”den sjove stue”



Spadsereture – Svendborg Friplejehjem har beliggenhed i hjertet at Svendborg, hvilket
giver rig mulighed for at mærke det pulserende liv.



Kirkegang søndag

I øvrigt er der stor åbenhed i forhold til at støtte op om andre aktiviteter der måtte bringe
livsglæde.
Rammer: På Svendborg Friplejehjem er vi meget opmærksomme på at et godt samarbejde med
frivillige, forudsætter at der er gjort nøje overvejelser ift. rammer og opgavefordeling. Dette for at
skabe klarhed og undgå unødige bekymringer og tvivlsspørgsmål imellem friplejehjemmets
ansatte og de tilknyttede frivillige.
Frivilligt arbejde er karakteriseret ved:
At være frivillig betragtes af mange som et æreshverv og et kald, fordi man ganske simpelt ikke
kan lade være med at engagere sig, med et inderligt ønske om at yde medmenneskelig omsorg.
Ved frivilligt arbejde forstås en indsats, der: (www.frivilligraadet.dk)
- er frivillig
Det vil sige, at aktiviteten udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke
kunne trues med økonomiske eller sociale sanktioner (for eksempel afskæres fra et socialt
netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.
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- ikke er lønnet
At frivilligt arbejde ikke er lønnet udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse
for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, for eksempel transportog telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde
- udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt
Derved afgrænses frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for
familiemedlemmer.
- er til gavn for andre end én selv og ens familie
- er formelt organiseret
At frivilligt arbejde er formelt organiseret betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane
handlinger, for eksempel at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære
indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.
Spilleregler:


Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningen-



Frivillige kan ikke overtage dette ansvar eller dokumentation.



Frivillige på Svendborg Friplejehjem betragtes som et vigtigt supplement til den faglige
indsats



Der er mellem de frivillige og friplejehjemmets ansatte, gensidig respekt, åbenhed og
forståelse



Frivillige har ikke dokumentationspligt



Frivillige yder en ulønnet indsats, og må ikke modtage gaver, penge eller arv

Tavshedspligt:
Som frivillig på Svendborg Friplejehjem, kommer du på friplejehjemmet for at yde
medmenneskelig omsorg. Dette uden at den enkelte beboer får deres privatliv gjort offentligt –
eller bliver gjort til genstand for omtale.
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Som frivillig hos os forventes det at du er bevidst om, at man indgår i et ”fortrolighedsrum” med
beboerne, hvor tavshedspligt er en forudsætning for at opretholde denne fortrolighed.
Tavshedspligten opretholdes selvfølgelig også – såfremt du stopper som frivillig.

Forsikring:
Det er den frivilliges egen forsikring, der dækker eventuelle ulykker/skader.

Kontakter:
Sten Dokkedahl
Forstander - Svendborg Friplejehjem
Mail: stdo@diakon.dk
Telefon: 21624710

Amina Rønnov
Afdelingssygeplejerske - Svendborg Friplejehjem
Mail: amsr@diakon.dk
Telefon: 20571278
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