Frivillighed på
Betaniahjemmet

Indledning
På Betaniahjemmet tror vi på, at den indsats, du som frivillig yder i
dagligdagen, gør Betaniahjemmet til et bedre sted at bo, besøge og
arbejde. Du medvirker til at skabe livskvalitet for beboerne, og vi
anerkender og understøtter din indsats på alle de områder, det er os
muligt.
Når Betaniahjemmets ledelse og medarbejdere samarbejder med dig og
andre frivillige, gør vi det med respekt for jeres tid, lyst, initiativ og
selvbestemmelse. Vi deler interessen og engagementet i at gøre en
positiv forskel for beboerne, og det fungerer kun, hvis vi sammen udvikler
og fastholder aktiviteter.
Betaniahjemmet anerkender din og andre frivilliges indsats, men det
frivillige arbejde kan og må aldrig blive en erstatning for Betaniahjemmets
kerneopgaver.
Frivilligt arbejde på Betaniahjemmet er den aktivitet, handling eller
indsats, du som frivillig udfører alene eller i fællesskab med andre
frivillige og / eller medarbejdere.

Frivillige er topping
på den kage, som
ledelse og medarbejdere
har bagt
En frivillig udtaler

Hvem er de frivillige?
Frivillige på Betaniahjemmet er borgere, som er med til at skabe det
levende, aktivitetsorienterede, mangfoldige og inkluderende plejehjem,
hvor der er fokus på det positive miljø og fællesskabet, og hvor der er
plads til alle mennesker, der ønsker at gøre noget for andre.
Du er som frivillig en meget vigtig samarbejdspartner for
Betaniahjemmet, og du medvirker til, at Betaniahjemmets beboere får
tilbud om aktiviteter, som ellers ikke ville kunne foregå.
Betaniahjemmets frivillige er kendetegnet ved, at indsatsen:
· er baseret på lyst og interesse samt glæden ved, at gøre noget for
beboerne
· ikke er lønnet og
· er baseret på aktiv medvirken og finder sted i Betaniahjemmets regi.
Betaniahjemmet syder og bobler af frivilliges ideer og aktiviteter. Frivillige
har deres daglige gang på Betaniahjemmet, og tager initiativ til
aktiviteter, der er fælles for alle beboere eller foregår i de mindre
enheder.
Du kan som frivillig arbejde med faste aktiviteter som fx sang og musik,
gymnastik, køretur ud i det blå, bar, kiosk, aftencafe eller besøgsven. Du
kan også tilbyde beboerne mere sporadiske aktiviteter som fx cykelture i
rickshaws, gåture eller spiseven.
Der er herudover frivillige, som tilbyder at ledsage beboere, der fx skal til
læge eller har tid i et hospitalsambulatorium.
Du vælger selv, om du kommer en eller flere gange om ugen på faste
tidspunkter og indgår i driften af et specifikt tilbud, eller du kommer mere
sporadisk, når det passer ind i din dagligdag.

Hvordan er frivillige organiseret på Betaniahjemmet?
Du er som frivillig organiseret under lederen af Aktivitetsafdelingen.
Alle frivillige er dækket af Betaniahjemmets arbejdsskadeforsikring og
produkt-og ansvarsforsikring. Herudover har Betaniahjemmet fra den 1.
januar 2018 tegnet en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker frivillige,
hvis de kommer til skade i forbindelse med udførelse af frivilligt arbejde.
Før vi kan indgå en frivilligaftale med dig, skal du fremsende en
straffeattest. I frivilligaftalen er der aftalt en gensidig prøvetid på 3
måneder. Efterfølgende tilbydes du opfølgningssamtaler efter aftale.
Frivillige, der samarbejder om en fast aktivitet, er internt organiseret med
en repræsentant fra de frivillige, der formidler viden og aftaler, til de
øvrige frivillige.

Hvordan samarbejder Betaniahjemmet med frivillige?
Betaniahjemmet vil gerne være kendt for vores fleksibilitet og åbenhed i
forhold til ideer om nye aktiviteter, som du og andre frivillige kommer
med. Vi forventer til gengæld, at du overholder aftaler og møder stabilt til
de aftalte aktiviteter. Vi forventer også, at du melder afbud, hvis du bliver
forhindret i at deltage i en aftalt aktivitet.
Som frivillig kan du forvente at blive mødt af seriøse og professionelle
medarbejdere, der meget gerne samarbejder med dig, og tager imod den
faglighed, viden og kunnen, som du tilfører huset i et gensidigt
respektfuldt samarbejde.
Vi tilbyder derfor:
· Introduktion til Betaniahjemmets beboere, medarbejdere og
organisation.
· Undervisning / instruktion i at udføre opgaverne af Betaniahjemmets
medarbejdere og frivillige.
· Introduktion til regler som fx tavshedspligt for det frivillige arbejde.
· Korte kommandoveje og samarbejde med faste medarbejdere om
planlægning af, hvor og hvornår opgaverne udføres.
· Jævnlige møder, hvor du mødes med de andre frivillige i huset.

Betaniahjemmets forventninger til frivillige.
Du har som frivillig tavshedspligt vedrørende alle forhold, der vedrører
Betaniahjemmets beboere, medarbejdere og organisation. Vi forventer,
at du overholder tavshedspligten, og ikke drøfter beboere, medarbejdere
eller husets forhold med familie, venner eller bekendte.
Det er meget væsentligt, at der er en gensidig tillid mellem
Betaniahjemmet og dig om, at aftaler overholdes. Hvis en aftale på grund
af fx sygdom ikke kan overholdes, har vi en forventning om, at du giver
besked til Betaniahjemmets kontaktperson hurtigst muligt, så aktiviteten
kan blive aflyst eller overtaget af en medarbejder eller en anden frivillig.
Du kan selvfølgelig også forvente, at Betaniahjemmets medarbejdere
kontakter dig, hvis vi er nødt til at aflyse en aktivitet.
Afslutningsvis skal det nævnes, at du ikke må modtage gaver eller penge
fra beboere eller deres familier.

Hvordan fastholder, anerkender og plejer Betaniahjemmet samarbejdet
med frivillige?
Betaniahjemmet vil gerne udvikle og fastholde gode rammer og
muligheder for det frivillige arbejde samt inddrage dig og andre frivillige i
udviklingen af Betaniahjemmets tilbud.
På den baggrund vil Betaniahjemmet:
· ANERKENDE og respektere din betydning og dit arbejde.
· LYTTE og sikre en åben og anerkendende dialog, der medvirker til at
styrke det gensidige kendskab til hinanden, og skaber grundlag for, at
udfordringer og konflikter løses i respekt for alle aktører.
· INDDRAGE dig i udviklingen af Betaniahjemmets frivillighed og
aktiviteter.
· VÆRE ÅBEN og styrke det gensidige kendskab mellem dig og
Betaniahjemmet ved løbende dialog, fast kontakt til ledere og
medarbejdere samt ved at fremme medarbejdernes viden og kendskab
til det arbejde, som du og andre frivillige udfører.
· SYNLIGGØRE frivilligheden og mulighederne som frivillig på
Betaniahjemmet via fx de sociale medier, Betaniahjemmets
hjemmeside og Frederiksberg Kommunes netværk for frivillige.
Herudover biblioteker, borgerservice, kulturhuse, frivillighedscentre
m.v.
· STYRKE kompetencer hos dig og andre frivillige ved fx at tilbyde
undervisning i demens eller hygiejnekursus.
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