Frivillignet
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
DK-1300 København K
www.frivillignet.dk

AFTALE OM FRIVILLIGT ARBEJDE
Undertegnede tilknyttes hermed som frivillig i Frivillignet hos

Navn:

CPR-nummer:

Adresse:
Post nr. / By:
E-mail:

Telefon:

Frivilliggruppe/-aktivitet:

Ry Frivilliggruppe

Frivilliggruppens kontaktpersoner:

Regionskonsulent i Frivillignet:
Line Miller Sukrow

Navn: Francesca De Mojà

Vester Allé 26
8000 Aarhus C

Telefon: 51413968

Tlf: 30 11 13 18
Mail: line.miller.sukrow@drc.dk

E-mail: freh@gefiber.dk

Som frivillig er jeg indstillet på at arbejdet foregår indenfor rammerne af Frivillignets frivilligpolitik, som den fremgår af
følgende 10 principper:
1.

At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres
situation.

2.

At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

3.

At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

4.

At arbejdet i en frivilliggruppe udføres ud fra demokratiske beslutninger.

5.

At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

6.

At der ikke foregår økonomiske mellemværender med brugere.

7.

At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til
fagprofessionel rådgivning.

8.

At kontakte Frivillignets regionskonsulent, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere
eller internt blandt de frivillige.

9.

At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, man står for lokalt. Udtalelser om
Frivillignets og Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde skal ske i samråd med regionskonsulenten.

10. At arbejdet overholder landets love og regler.
Som frivillig har man endvidere pligt til at udfylde en børneattest*. Den udfyldte og underskrevne ’Børneattest’ og ’Aftale om
Frivilligt arbejde’ indsendes til regionskonsulenten i Frivillignet, Line Miller Sukrow.
Som frivillig i Frivillignet modtager man løbende konsulentbistand og kursustilbud, man er i forbindelse med arbejdet dækket af
Dansk Flygtningehjælps arbejdsskade- og ansvarsforsikring, og man har mulighed for at deltage i Dansk Flygtningehjælps
organisation igennem faglige udvalg, repræsentantskabet mm.
Aftalen træder i kraft pr. ……………………………………………….
Aftalen kan opsiges efter aftale med frivilliggruppens kontaktperson. Begge parter vil bestræbe sig på et passende varsel.
Dato ………………………………….

………………………………………………..……………………………….
Frivillig

Dato ………………………………….

………………………………………………..……………………………….
Kontaktperson

* Dansk Flygtningehjælp indhenter som fast procedure for alle frivillige og ansatte i det frivillige integrationsarbejde, oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister om
strafferetslige forhold begået mod børn og unge under 15 år.

Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, der støtter
flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund til at finde fodfæste i det danske samfund.

