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Dette dokument beskriver de overordnede forhold vedrørende frivilliges engagement på Fremtidens
Plejehjem, og er udfærdiget i samarbejde med ledelsen.

FORMÅLET
Formål med at have frivillige tilknyttes Fremtidens Plejehjem er,
• at de frivillige kan møde og bringe liv til plejehjemmets beboere i fælles aktiviteter, sådan at
aktiviteterne kobler plejehjem og samfund og giver mulighed for at skabe relationer og
fællesskaber
• at styrke og udvikle samspillet mellem det frivillige og det offentlige med respekt for
forskellighederne
• at styrke og udvikle trivslen på Fremtidens Plejehjem.

Samspillet mellem det offentlige og de frivillige skal baseres på tillid og respekt for hinandens
opgaver og roller.
De frivilliges ret til selv at vælge og prioritere deres opgaver skal respekteres.
Der er brug for en alsidig frivillig indsats som supplement til den offentlige indsats – som den ikke må
erstatte.

Ældrekommissionens fem grundlæggende værdier for pleje og omsorg på plejehjem:
• Indflydelse på eget liv
• Respekt for forskellighed
• Medmenneskeligheden i fokus
• Gode oplevelser i hverdagen
• En værdig afslutning på livet.

Fremtidens Plejehjems grundlæggende ideer er:

Inklusion

Motivation til bevægelse

Sansestimulering

Livsfasemodel

Velfærdsteknologi og IT

1

) Et formelt dokument eller traktat der indeholder en erklæring om noget man vil arbejde for at få gennemført

Frivillige der tilknyttes Fremtidens Plejehjem
Alle frivillige på Fremtidens Plejehjem indgår overordnet i en forening/gruppe - ”Frivillig Gruppen”
(FG).
De frivillige indgår ikke i det offentliges forpligtelser omkring driften af Fremtidens Plejehjem.
Frivillig Gruppen foretager konstituering med en leder som benævnes: Frivillig Koordinator.
Frivillig Koordinatoren medvirker ved rekruttering, uddannelse, udvikling og fastholdelse indenfor
frivilligområderne.
Frivillig Gruppens formål er, overordnet:





at være en organisation for alle frivillige på Fremtidens Plejehjem
at koordinere og informere mellem de frivillige og - de frivillige og medarbejderne/ledelsen
samarbejde med medarbejderne, beboere og pårørende
at aftale fælles forhold vedrørende de frivilliges aktiviteter og rammer på Fremtidens
Plejehjem

Fremtidens Plejehjem opretter en samarbejdsaftale med hver enkelt frivillig.
I øvrigt henvises til Aalborg Kommunes ”Social Frivilligpolitik”
http://www.aalborgkommune.dk/Politik/kommunens-politikker/Documents/Godkendt_socialfrivilligpolitik.pdf
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Alle frivillige – med aftale om frivilligt arbejde – på Fremtidens Plejehjem indgår i Frivillig-Gruppen.
Frivillig-Gruppen ledes af
 Frivillig Koordinator
 Kontaktpersoner fra Aktivitetsgrupperne
 Fremtidens Plejehjems aktivitetsleder
”Frivillig Koordinator” funktionen varetages af to personer, hvor én vælges/udpeges som lederen.
(Navn) ”Gruppen”
I relation til de områder frivillige har aftalt engagement dannes undergrupper – Grupper – som navngives med
relation til funktionerne. Hver gruppe indeholder frivillige der overordnet udfører sammenlignelige opgaver.
Gruppe ”Kontaktperson”
Hver gruppe vælger en kontaktperson, som varetager samarbejde og koordination indenfor gruppen og indgår i
”Frivillig-Gruppens” ledelse. Kontaktpersonen og Frivillig Koordinator holder hinanden orienteret om
væsentlige forhold.
For at simplificere koordination og samarbejde i daglig drift, er enkeltpersonen og gruppen det væsentlige
element.
Når og hvis frivillige på Fremtidens Plejehjem tillige har et frivilligt engagement i en socialhumanitær
organisation – f. eks. Ældre Sagen eller anden organisation – kan FG etablere et samarbejde med
organisationen, hvis dette skønnes ønskeligt – og en kontaktperson bør udpeges.
Efter nogen tid – og indhøstet erfaring – tages denne organisation op til vurdering.

Frivillig – Gruppen

