Frivillig
håndbog

Velkommen som
frivillig

Tak fordi du har valgt at være frivillig i KSA. Som frivillig er du først og fremmest
medmenneske over for mennesker, som kæmper med store udfordringer f.eks.
ensomhed, sygdom, psykiske problemer eller dårlig økonomi. De frivilliges indsats er det bærende element i KSA, og vi vil gøre, hvad vi kan for at udruste og
støtte dig i dit frivillige arbejde. Hos os er du både frivillig i din egen kirke og i et
større netværk af frivillige arbejdsområder og fællesskaber. KSA er et netværk
af 8 kirker/menigheder i Silkeborg kommune.

Værdier i praksis
Kirkernes Sociale Arbejde hviler på kristne værdier og et kristent
menneskesyn. Vi møder mennesker i øjenhøjde, og betragter det
enkelte menneske som ubetinget værdifuldt.
I mødet med den, der frivilligt hjælper et menneske uden anden
grund end næstekærlighed, opstår der ligeværdighed og tillid. Dette
er en særlig værdi i vores arbejde. Når vi gennem diakoni rækker ud
med omsorg, praktisk hjælp og fællesskab, er det med ønsket om at
møde alle med næstekærlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed.

KSA’s formål og
vision
At inspirere kirker/menigheder til diakoni og at formidle konkret
diakonalt arbejde.
At bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper
med livet, og gennem arbejdet formidle Guds kærlighed til dem.

Det gode

Samarbejde
Vi sætter stor pris på din tid. Du aftaler med din teamleder, hvor mange
timer du kan bruge som frivillig. Der kan dog på nogle af vores arbejdsområder kræves et minimum af timer. Derudover er der en række formelle
krav, som er med til at sikre både dig, og dem du gør en forskel for.
Vi forventer følgende af vores frivillige:

At vi kan have tillid til hinanden.

At du er loyal over for KSA`s formål og kristne livsholdning.

At du som frivillig betragter mennesker som ligeværdige, og udviser en
naturlig respekt over for den enkelte.

At du kun deler tro, med dem du hjælper, efter deres ønske.

At du følger eventuelle særskilte retningslinjer
for det område, hvor du er frivillig.

Læs mere på ksa-silkeborg.dk

Sådan støtter vi
dig
Intro-samtale:

Når du begynder som frivillig, har du mulighed for at komme til en introduktionssamtale eller at arbejde sammen med en erfaren frivillig. Samtalen har til formål
at sikre, at de indbyrdes forventninger bliver afstemt, og at du får en introduktion
til dine opgaver som frivillig.

Supervision:

Har du brug for hjælp, står enten din teamleder eller den lokale KSA-Projektleder
klar til at vejlede dig omkring dit frivillige arbejde. Det er også muligt for dit team
at få gruppesupervision, hvis I ønsker det.

Frivillig-møder og kurser:

Du bliver løbende inviteret til frivilligmøder og/eller kurser, som vedrører det område, du arbejder indenfor.

Penge og frivillighed
Undgå at udlåne eller give penge. Det skaber distance og ulige relationer.
Har borgeren brug for vejledning omkring deres økonomi, kan vedkommende søge hjælp hos vores økonomiske rådgivere.
Gir` du penge, kan det skabe et dilemma for dig, hvis du bliver spurgt
ofte. Vær opmærksom på hverken at give eller modtage noget af større
økonomisk værdi. Det kan sætte i forlegenhed! At afspejle Guds kærlighed
gennem giversind er en god ting, når man kan gøre det, uden at andre føler
sig gældsat.

Dig og borgeren
Som frivillig er du med til at sprede håb og fremme initiativet til forandring
i menneskers liv. Du må dog forholde dig til den begrænsning, at det er
mennesket selv, som er aktør i eget liv, og som selv skal skabe forandring.
Altså “hjælp til selvhjælp”! Du kan gøre en forskel ved, at I følges og ved at
støtte et stykke af livsvejen.

Kirkernes Sociale Arbejde &

Blå Kors Danmark

KSA har et partnerskab med Blå Kors Danmark. Blå Kors Danmark er en privat
organisation, der yder hjælp til socialt udsatte mennesker. De har stor erfaring
i at arbejde sammen med frivillige.
Der er en række formelle forhold, som gør sig gældende for frivillige. Vores
partnerskab med Blå Kors gør det muligt for os at leve op til GDPR regler mm.
Det er vigtigt, at du er registreret som frivillig i deres systemer. Læs mere på
KSA`s hjemmeside, eller kontakt din projektleder.

Forsikring
Blå Kors Danmark har tegnet lovpligtig arbejdsskade- og ansvarsforsikring for
vores frivillige. Når du er registreret, er du således dækket af deres forsikring.

Krisehjælp
Blå Kors har indgået aftale med Falck
Healthcare om psykologisk rådgivning,
hvis der skulle opstå en akut krise eller
konflikt relateret til din frivillige
indsats. I det tilfælde skal du
kontakte KSA`s projektleder,
der vil tage hånd om det videre
forløb.

Tavshedspligt
Tavshedspligt er en forpligtelse til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som
man får kendskab til i forbindelse med udøvelsen af sit frivillige arbejde. Som
frivillig er du underlagt straffelovens § 152ff, der regulerer private personers videregivelse af fortrolige oplysninger om en anden person. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger om personlige eller økonomiske forhold. Eksempel på private
fortrolige oplysninger kan være oplysninger om race, religion, seksuelle eller
strafbare forhold, misbrugsproblemer, helbredsforhold eller væsentlige sociale
problemer. Tavshedspligten gælder også efter, at du stopper som frivillig.

Oplysnings- og underretningspligt

Ifølge straffeloven har alle borgere underretningspligt, hvis de oplysninger man
kommer i besiddelse af, kan forhindre en alvorlig forbrydelse eller hindre at en
uskyldig dømmes.
Ifølge serviceloven har alle borgere underretningspligt, hvis man får kendskab til,
at et barn eller en ung under 18 år af forældre eller af andre udsættes for vanrøgt
eller nedværdigende behandling, eller at barnet/den unge lever under forhold, der
bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Hvis du som frivillig får kendskab til
oplysninger, der vedrører din oplysningspligt, eller hvis du blot er i tvivl herom, har
du pligt til at underrette KSA´s projektleder, som kontakter rette myndighed, hvis
der findes grundlag for det.

Børne- og straffeattest
Det er lovpligtigt at indhente børne- og straffeattester. Disse attester oplyser om
en person er straffet efter relevante paragraffer i straffeloven. Attesterne sikrer,
at dem vi hjælper kan være trygge ved de frivillige.
Vi indhenter i forhold til gældende regler:
•
•

Børneattester på fast tilknyttede frivillige, som er i direkte kontakt med børn
under 15 år.
Straffeattester på frivillige, der er involveret i økonomisk rådgivning.

Fra hjælp til
Fællesskab

Kontakt

Mennesker i en udsat livsposition
oplever sig ofte socialt ekskluderet.
I flere af vores kirker er der fællesskaber, som står klar til at tilbyde støttende netværk til medmennesker. Vi
opfordrer derfor frivillige til at henvise
til aktiviteter, som bygger bro mellem
borgere og diakonale fællesskaber.

Sjov på TVRZ
Janni Vendelbo Lauridsen
jvl@blaakors.dk | tlf. 9116 8017

Du kan i nogle af vores indsatser
blive spurgt om at henvise til disse
aktiviteter. Du kan finde informationer
om menighedernes fællesskaber på
KSA`s og menighedernes hjemmesider. I nyhedsmailen og på Facebook
kan du følge KSA`s arbejde og blive
bedre udrustet til dit frivillige arbejde.

KSA Projektleder
Janni Vendelbo Lauridsen
jvl@blaakors.dk | tlf. 9116 8017

Økonomisk Rådgivning
Kaj Jørgensen
kjo@blaakors.dk | tlf. 2335 8228
Johannes Skårhøj
jvl@blaakors.dk | tlf. 2175 6334
Praktisk Hjælp
Signe og Jørn Lavdal
jll@blaakors.dk | tlf. 2916 2914
Maddeling
Frands Pedersen
frands@borgerkirken.dk | tlf. 4244 8600
Maria K. Laustsen
maddeling@blaakors.dk | tlf. 5055 3837

Vil du vide mere
Find os på Facebook, eller tilmeld dig
vores nyhedsbrev for at være opdateret
på KSA i Silkeborg. Du kan også læse
mere på ksa-silkeborg.dk

Medvandring
Gitte Eriksen
gitte@oasekirken.dk | tlf. 6139 6100
Familiehjælp
Gitte Eriksen
gitte@oasekirken.dk | tlf. 6139 6100

