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Titel:

Retningslinjer for frivillige på plejecentrene

Gældende
for:
Ansvarlig:

Frivillige på Faxe kommunes plejecentrene.

Målgruppe:

Frivillige på Faxe Kommune plejecentre

Formål:

Tydeliggøre rammer og roller for det frivillige arbejde, der udføres på
plejecentrene

Begreber:

Frivillige:
Ulønnet indsats for beboerne, hvor de alene løses af trivselsmæssige
karakter og hvor der ikke kræves visitation, registreringer eller
dokumentation.

Beskrivelse af
opgaven:

Plejecentrene i Faxe Kommune sætter stor pris på frivilliges indsatser
på centrene, som på forskellig måde kan øge livskvaliteten for
beboerne og kontakten med det omgivende samfund.

Leder for plejecenteret.

Frivillige initiativer er initiativer, der ikke kræver visitation, registreringer
og/eller dokumentation. Det vil sige opgaver, som beboerne ikke har
et retskrav på, men som på forskellig måde kan forsøde livet, øge
livskvaliteten og skabe liv samt mangfoldighed på centrene.
Opgaverne kan være mangfoldige og foregår i samarbejde og
dialog med plejecenterets leder/medarbejdere og den frivillige. Der
forventningsafstemmes og laves aftaler omkring opgavens udførelse.
Lederen vil løbende afholde møder med de frivillige, hvor der i
fællesskab kan planlægges og afstemmes initiativer og særlige
arrangementer.
Den frivillige får en kontaktperson/ tovholder, der er ansvarlig for, at
den frivillige introduceres til plejecenteret og til beboerne, samt det
videre samarbejde og trivsel.
Såfremt der måtte opstå spørgsmål til retningslinjerne og/eller behov
for yderlig forventningsafstemning kan lederen inddrages.
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Ansatte anerkender, respekterer og påskønner, at frivillige får
mulighed for at yde en indsats på det ikke-faglige område, hvilket
betyder, at den frivillige indsats kan være en væsentlig del af den
omsorgsmæssige indsats.
Frivillige varetager ikke opgaver, der har noget at gøre med
beboernes pengeforhold, for at undgå misforståelser mellem
beboerne, deres pårørende og den frivillige, om hvor mange penge,
der er brugt og til hvad.
Praktiske forhold
 Den frivillige har ikke notatpligt i journaler eller referater.
 Den frivillige må gerne drikke kaffe og the på plejecenteret uden
beregning.
Der kan læses mere om frivillighed i pjecen:
Vær at vide – til dig, der gerne vil være frivillig.
https://intrax.faxekommune.dk/sites/default/files/pixibog_til_frivillige.p
df
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