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Vær med til at skabe gensidig glæde

Som frivillig i Gentofte Kommunes
dagcentre kan du glæde dig selv
og andre.
Du er som frivillig et positivt indslag i dagligdagen for dagcentergæsterne og er med til at give nye
muligheder på stedet.

være motion, gåture, bagning, kreative aktiviteter, avislæsning og
ture ud af huset.
Vi aftaler mere præcist, hvilke
opgaver du kan være med til at
løse inden for dine egne interesseområder.

Hvad er et dagcenter?
Et dagcenter er et aktivitetstilbud i
dagtimerne (mandag-fredag) for
pensionister med behov for støtte
psykisk, fysisk eller socialt. Formålet er at yde en forebyggende og
aktiverende indsats.
Gæsterne kommer en eller flere
dage om ugen efter behov.
Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter, blandt andet gymnastik for
både hjerne og krop.
Gæsterne, som benytter dagcenter, har mulighed for at blive
hentet og kørt hjem igen.

Hvordan bliver man frivillig?
Kom meget gerne på besøg og se
vores huse og aktiviteter. Hvis din
interesse bliver vakt, aftaler vi en
tid til en forventningssamtale.
Er vi enige om at indgå et samarbejde, skal du udfylde et frivillighedsbrev, hvori de praktiske ting
omkring vores fremtidige samarbejde er beskrevet. Brevet underskrives af begge parter.
Du har altid mulighed for at
kontakte en leder, som er ansvarlig
for, at alle frivillige trives, og at indsatsen fungerer.

Hvad skal du lave?
Der er mange forskellige opgaver,
du kan være med til løse enten
sammen med en medarbejder eller
alene. Frivillige medvirker i de daglige aktiviteter. Aktiviteterne kan

Forventninger
I samråd med det faste personale
vil du medvirke til at omsætte pensionisternes, som vi kalder gæster,
behov og ønsker fra idé til handling

og være med til at skabe en god
og meningsfuld hverdag.
Selvom arbejdet er ulønnet,
skal både gæster, de frivillige og
personalet vide, at de kan regne
med hinanden, der er derfor nogle
enkelte forventninger til det at arbejde som frivillig:
Du overholder aftaler og melder
fra, hvis du bliver forhindret i et aftalt besøg.
Som frivillig og ansat modtager
man ikke penge, gaver eller arv fra
gæsterne.

borger.dk eller www.politi.dk og
medbringe til opstartssamtalen.
Privat samvær med gæsterne
Dagcentrene har den regel, at
medarbejderne ikke må omgås
pensionisterne privat – hverken
som besøgsven eller ved at besøge dem på hospitaler eller lignende.
Baggrunden for reglen er, at det
kan skabe situationer, hvor gæsterne ikke bliver behandlet ens.

Praktiske informationer

Forsikring
Vi anbefaler, at du tegner en privat
ansvars- og ulykkesforsikring.

Tavshedspligt
Som frivillig skal du overholde
tavshedspligten og underskrive en
erklæring om, at du er gjort bekendt hermed.

Rygning
Du må kun ryge udendørs på anviste steder.

Straffeattest
Gentofte Kommune beder om
straffeattest på alle, der har kontakt med kommunens borgere.
Straffeattesten kan du rekvirere på

Alkohol
Indtagelse af alkohol er ikke tilladt i
hverdagen.

