Skive Kommune

Frivilligt arbejde på Ældrecentre i
Kom og vær med til at skabe
glæde og variation i
dagligdagen

Frivilligt arbejde på ældrecentre i Skive Kommune
Forord:
I 2011 blev der udarbejdet en frivillighedspolitik for Skive Kommune. Dette
skete gennem dialogmøder med deltagelse af frivillige, politikere og
medarbejdere.
Formålet med frivillighedspolitikken er, at borgere i Skive Kommune får de
bedst mulige rammer og vilkår for at leve et godt og aktivt liv. Dette gælder
således både de frivillige og borgere med særlige behov.
Samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere på centrene bygger på
ligeværdighed, tillid samt respekt og forståelse for hinandens forskellige roller.
Det frivillige arbejde er drevet af DIN lyst til at gøre noget for andre.
Skive Kommunes Frivillighedspolitik kan du finde her: www.skive.dk under
fanen: Byråd, Kommune.

Hvordan bliver du frivillig på ældrecentret?
Din alder er underordnet, blot du er fyldt 18 år. Du behøver ikke at være
medlem af en forening for at blive frivillig.
Du skal blot henvende dig til det center, du ønsker at være frivillig på.
Oversigten herover finder du bag i pjecen.

Hvad vil det sige at være frivillig?
Overordnet kan man sige, at frivilligt arbejde er af almenmenneskelig og social
karakter. Frivillige skal ikke løse pleje– og behandlingsopgaver.
Du bestemmer selv hvor meget tid, du vil bruge og hvilke opgaver du har lyst
til at beskæftige dig med. Det er noget, vi sammen aftaler.

Opgaver, du som frivillig kan udføre/ deltage i:
Mange beboere på plejehjem oplever eftermiddagene og weekenderne som
lange. Du kan være med til at arrangere og afholde aktiviteter, der skaber
glæde og variation i dagligdagens rutiner.

Mulighederne er mange. I samarbejde med personalet og andre frivillige
vurderes det løbende, hvad der er behov for.
·
·
·
·
·

Hygge og samvær.
Højtlæsning.
Gåture.
Deltagelse til forskellige aktiviteter på centret: Banko, bagning, kortspil,
gymnastik, musik- og sang m.m.
??????

Vi tilbyder:
· Mulighed for at møde nye mennesker og skabe nye kontakter
• Ingen løn, men en unik mulighed for at gøre en forskel for et andet
menneske
• Introduktion til opgaven af frivillig-kontaktpersonen på centeret
• Målrettede kurser og organiseret fællesskab med andre frivillige
• Forsikring mens du udfører det frivillige arbejde
• Id-kort, så du kan identificere dig, hvis der er behov for det.

Vi forventer, at du:
•
•
•
•
•

Har tid og overskud til at være noget for et andet menneske
Går ind i opgaven som frivillig med et positivt sind
Er fysisk og psykisk velfungerende
Overholder den skriftlig indgåede tavshedspligt
Ikke modtager gaver, penge eller arv fra besøgsværten

Distrikt 1

Kontaktperson

Telefonnummer/mail

Durup Ældrecenter

Karen Marie
Lidegaard

99156050/ kaml@skivekommune.dk

Glyngøre
Ældrecenter

Doris Bisgaard

99156060/dobd@skivekommune.dk

Selde Ældrecenter/
Fur Ældrecenter

Inga Jeppesen

99156457/ ijep@skivekommune.dk

Distrikt 2

Kontaktperson

Telefonnummer/mail

Jebjerg Ældrecenter

Conny Andersen

99156430/ logz@skivekommune.dk

Roslev/ Oddense
Ældrecentre

Kirsten Kjær

99156150/96830050
kikj@skivekommune.dk

Breum Ældrecenter

Karin Nielsen

99156415/kann@skivekommune.dk

Distrikt 3

Kontaktperson

Telefonnummer/mail

Balling Ældrecenter

Anni Overgaard

99156682 /anov@skivekommune.dk

Rønbjerg
Ældrecenter

Anitta
Steengaard

96166666

Hem Ældrecenter

Grethe Jensen

97531397

Rødding Ældrecenter

Mette Møgelvang
Jensen

97561100 /
mmoj@skivekommune.dk

Distrikt 4

Kontaktperson

Telefonnummer/mail

Plejecenter
Marienlyst

Ingrid
Stavnsgaard

99156063 / inst@skivekommune.dk

Plejecenter
Møllestien

Camilla S. Toft

96145151 / csto@skivekommune.dk

Skovbakkehjemmet

Mette Palshøj

96142881/mepa@skivekommune.dk

Distrikt 5

Kontaktperson

Telefonnummer/mail

Gammelgården

Else Melgaard

24414694/ bika@skivekommune.dk

Højslev Ældrecenter

Margrethe Brøns

97535080/makj@skivekommune.dk

