ORIENTERING TIL FRIVILLIGE I HURUM FRIVILLIGSENTRAL
1

Du er nå registrert som frivillig i Hurum frivilligsentral.

2

Som frivillig bestemmer du selv hvor omfattende ditt engasjement skal være,
i forhold til tid og oppgaver. Du kan ta pause i engasjementet når du selv måtte ha
behov for det.

3

Arbeidsoppgavene og tidspunktet for utførelsen av disse er det som til enhver tid er
avtalt mellom deg som frivillig, Hurum frivilligsentral, og/eller brukeren av dine
tjenester. Punktlig oppfølging er en forutsetning når formidlingsavtalen er inngått.
Brukeren har fått opplyst ditt navn, og du må vise legitimasjon ved fremmøte.

4

Hurum frivilligsentrals mål er å bidra til økt samhandling og kontakt i
nærmiljøet, etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.

5

De frivillige tjenestene er gratis, dvs. at hvis du som frivillig påtar deg å utføre
oppgaver for Hurum frivilligsentral er dette ubetalte tjenester. Har du imidlertid, som
frivillig, utgifter i forbindelse med oppdraget, må disse dekkes av brukeren.

6

Som frivillig forplikter du deg, i samsvar med " Erklæringen om taushetsplikt", å
bevare full taushet om de opplysninger av personlig art som du måtte få kjennskap til i
forbindelse med tjenesten.

7

De frivillige tjenestene er ikke en del av det offentlige hjelpeapparatet i Hurum
kommune, men ment som et supplement til dette. Tjenesteytingen foregår mellom to
frittstående parter, hvor frivilligsentralen tjener som formidler mellom tjenesteyter
og tjenestemottaker.

8

Det er ikke krav om dette, men som frivillig ber vi deg notere alle utførte oppdrag på et
registreringsskjema. Tiden du bruker regnes fra du drar hjemmefra og til du er hjemme
igjen. Skjemaet leveres eller sendes til sentralen hvert halvår. (Innen 1.juli og
1.januar).

9

Frivilligsentralen vil avkreve kvittering for mottagelse av denne orienteringen.
Orienteringen skal tjene som en presisering av forpliktelser som gjelder i forholdet
mellom den frivillige og sentralen/brukeren.

10

Både Hurum Frivilligsentral og du som frivillig kan gjensidig si opp engasjementet.
TAKK for at du ønsker å stille som frivillig!

