Tavshedspligt
Du skal som frivillig hos os – fra begyndelse gøre dig klar, at du
vil yde medmenneskelig hjælp, uden at borgere får deres privatliv
gjort offentlig – eller bliver gjort til genstand for omtale.
Som frivillig hos os skal du være bevist om, at man indgår i et
”fortrolighedsrum” med borgrene, hvor tavshedspligt er en
forudsætning for at opretholde fortroligheden.
Tavshedspligten opretholdes selvfølgelig også – såfremt du
stopper som frivillig her.

Frivillige hjælpere
på
Forsikring
Det er den frivilliges egen forsikring, der dækker eventuelle
Ulykker/skader.

Tullebølle Plejecenter

Tak fordi du vil være en del af plejecentres frivillige.
I denne folder kan du læse om de aktiviteter, der foregår på plejecentret,
vores værdiggrundlag, frivillighedspolitik, tavshedspligt og hvordan du
Er forsikret.
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Langeland Kommunens værdigrundlag:
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Synlighed
Helhed
Faglighed
Troværdighed
Åbenhed

Overordnede mål ligger fast i Langeland Kommunens politikker,
som bygger på de 5 værdier.
Omsorgen skal være af en sådan karakter, at det hele menneske med
alle dets fysiske, psykiske, sociale, etiske og åndelige behov respekteres
og betragtes som det unikke væsen – det er.
Afgørende er derfor at borgere og brugere mødes som ligeværdige
medmennesker, at de respekteres og gives optimale muligheder for,
At trives under de livsbetingelser der er deres.
Frivilligheds politik
Mål
Plejecentret ser frivillige som en værdigfuld ressource i dagligdagen.
Samarbejdet med frivillige er en vigtig måde hvor igennem plejecentret
bliver en naturlig og aktiv del af samfundet.
Spilleregler
• Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i lovgivningenFrivillige kan ikke overtage dette ansvar eller dokumentation.
• Frivillige udfører opgaver der ikke er nedfældet i lovgivningen
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Samvær
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Frivillige respekterer ansattes faglige kompetencer
Ansatte erkender at frivillige får mulighede for at yde en
indsats, som ansatte ikke for mulighed for – specielt med
med hensyn til det omsorgs- og aktivitetsmæssige
De frivillige er et vigtigt supplement til den faglige indsats
Der er gensidig respekt, venlighed og åbenhed
Frivillige kan altid sige fra
Frivillige har ikke referat- og dokumentationspligt
Frivillige yder en ulønnet indsats, som påskønnes af
plejecentret
Frivillige har tavshedspligt og må ikke modtage gaver, penge
eller arv
Frivillige må ikke håndtere pengesager for beboerne

Gudstjenester
Motion, gåture, dans, gymnastik, spil
Musik, fællessang
Højt læsning
Hjælpe til ved fester
Banko
Hygge
Stikke, male m.m.
Bage småkager m.m.
Udflugter, ture

