Kontaktoplysninger
Det er vigtigt for os, at Specialsektoren er et trygt sted for dig at udføre frivilligt
arbejde. Derfor er du meget velkommen til at tage kontakt, hvis du har spørgsmål eller på anden vis har behov for hjælp.

Frivilligkoordinator:		 				
Specialsektorens jurist: 		

97 64 80 60

Central frivilligkoordinator:

97 64 80 60

Tak
Til sidst vil vi endnu en gang sige mange tak, fordi du har valgt at yde en frivillig
indsats i Specialsektoren. Vi glæder os til samarbejdet med dig.

Specialsektoren
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
www.rn.dk
Forsidefoto: Specialbørnehjemmene - Lars Meakin
Februar 2016

Velkommen som
frivillig i Specialsektoren

Velkommen som frivillig i Specialsektoren
Tak fordi du har valgt at blive frivillig i Specialsektoren – det er både Specialsektoren og borgerne, der benytter vores tilbud, glade for!

Specialsektoren er kommunernes samarbejdspartner om den fælles opgave, der ligger i at støtte
mennesker med særlige behov. I Specialsektoren arbejder vi for at give hver enkelt borger med tilknytning til vores tilbud de bedste vilkår for at mestre
sin egen tilværelse, og for at disse borgere får en
god og meningsfuld tilværelse.
For at hjælpe dig godt i gang med din frivillige indsats, har vi udarbejdet denne pjece. Pjecen introducerer dig til det at være frivillig i Specialsektoren,
herunder juridiske og forsikringsmæssige forhold,
du skal være opmærksom på i forbindelse med dit
frivillige arbejde.
Introduktion og støtte

Når du starter som frivillig, får du en grundig introduktion til tilbuddet og den borgergruppe, der benytter det, inden du begynder dit frivillige arbejde.
I den forbindelse møder du tilbuddets frivilligkoordinator og du har mulighed for at stille spørgsmål.
Her skal du også underskrive en tavshedserklæring,
der er nødvendig for at kunne arbejde hos os som
frivillig. Når du første gang møder op på tilbuddet,
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vil vi bede dig om at medbringe en kopi af din private straffeattest. Det kan du læse mere om senere
i pjecen.
Det er vigtigt for os, at du får den støtte, du har
behov for, og derfor kan du altid henvende dig
til frivilligkoordinatoren eller til ledelsen, hvis der
opstår spørgsmål.
Arbejdsopgaver

Som frivillig i Specialsektoren er du selv med til at bestemme den indsats, du ønsker at bidrage med, og
du er aldrig forpligtet til at tage en opgave, du ikke
har lyst til. Hvis du ikke selv har forslag til, hvad din
frivillige indsats kan være, har tilbuddet en liste med
forslag fra borgerne, der kan tages udgangspunkt i.
I modsætning til medarbejderne på tilbuddet skal
du hverken lave skriftlig dokumentation eller tage
referat af dine samtaler med borgerne. Du kan altså
kort sagt koncentrere dig om lige netop den opgave, du har ønsket at udføre.
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Det skal du være opmærksom på:
Tavshedspligt

Straffeattest og børneattest

Som frivillig er du omfattet af den generelle tavshedspligt i Straffeloven, og du må derfor ikke videregive private eller fortrolige oplysninger om andre
personer. Når du fortæller andre om dagens hændelser, kan det derfor være nødvendigt at tale mere
generelt om hverdagen. Hvis du er i tvivl om hvilke
typer af oplysninger, der betragtes som private eller
fortrolige, kan du altid rådføre dig hos frivilligkoordinatoren eller ledelsen. Du er også velkommen til
at rette henvendelse til Specialsektorens jurist.

I Specialsektoren indhenter vi straffeattester på alle
ikke-pårørende med fast tilknytning til vores tilbud.
Inden du påbegynder dit frivillige arbejde, skal du
derfor indhente din straffeattest på politiets hjemmeside og aflevere den til frivilligkoordinatoren.
Din straffeattest behøver ikke nødvendigvis at være
anmærkningsfri, men eventuelt indhold vil kunne
have betydning for, hvilke opgaver du kan udføre.

Tavshedspligten gælder også over for medarbejderne og de andre frivillige, og den fortsætter, selvom
du ikke længere er frivillig på tilbuddet.
Underretnings- og afværgepligt

I yderst sjældne tilfælde kan der opstå situationer,
hvor du har pligt til at videregive private og fortrolige
oplysninger på trods af din tavshedspligt. Hvis du
får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år
udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller
lever under forhold, der bringer personens sundhed
eller udvikling i fare, er du ligesom alle andre borgere
forpligtet til at underrette kommunen om situationen.
Din tavshedspligt kan også tilsidesættes, hvis du
ved at videregive oplysninger til politiet kan medvirke til at afværge en alvorlig forbrydelse.
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Du kan finde og bestille en digital udgave af din
straffeattest på politiets hjemmeside: www.politi.dk
Hvis du er frivillig på et tilbud for børn og unge
under 15 år, vil du, uanset om du har en fast tilknytning til tilbuddet eller ej, blive bedt om at give samtykke til, at tilbuddet kan indhente din børneattest.
Økonomisk godtgørelse

Som offentlig instans har Specialsektoren ikke mulighed for at give dig skattefri godtgørelse for kørsel,
rejser, mad eller andet, der er relateret til den frivillige
indsats. Er du medlem af en frivillig forening kan du
undersøge, om du kan få økonomisk godtgørelse
gennem den, da en række foreninger udbetaler visse
skattefri godtgørelser til sine ulønnede hjælpere.
Da vi som nævnt ikke må give dig økonomisk godtgørelse, vil vi bestræbe os på at finde andre måder,
hvorpå vi kan påskønne din indsats.
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Forsikringsforhold
Arbejdsskade

Ulykke

Personer, der udfører frivilligt arbejde i Specialsektoren, vil som udgangspunkt ikke være dækket af
Region Nordjyllands arbejdsskadeforsikring. Du vil
derfor ikke via regionen være berettiget til erstatning, hvis du skulle være så uheldig at komme til
skade i forbindelse med dit frivillige arbejde. Men
du skal vide, at tilbuddet er forpligtet til at skabe
et sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø for både
ansatte og frivillige.

Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit
frivillige arbejde, er det muligt, at du er dækket af
din egen private ulykkesforsikring. Vi opfordrer dig
derfor til at undersøge, i hvilket omfang din egen
forsikring dækker frivilligt arbejde. Hvis du er medlem af en frivillig forening, opfordrer vi dig også til
at undersøge, om du er dækket af foreningens ulykkesforsikring i forbindelse med dit frivillige arbejde.
Bil

Skulle det ske, at du kommer til skade i forbindelse
med dit frivillige arbejde på et af Specialsektorens
tilbud, eksempelvis ved at du falder på et vådt gulv,
vil tilbuddet i nogle tilfælde have et erstatningsansvar. Det vil dog altid bero på en konkret og individuel vurdering, om skaden er omfattet af tilbuddets
ansvarsforsikring.
Ansvar

Når du starter som frivillig i Specialsektoren, anbefaler vi dig til at undersøge, om du har en ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader, du måtte
komme til at påføre andre personer eller materielle
ting under udførelsen af dit frivillige arbejde. Hvis
du er medlem af en frivillig forening, opfordrer
vi dig også til at undersøge, om du er dækket af
foreningens erhvervsansvarsforsikring i forbindelse
med dit frivillige arbejde.
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Hvis du efter aftale benytter tilbuddets bil eller bus
i forbindelse med dit frivillige arbejde, skal du være
opmærksom på følgende:
Hvis der sker skade af materiel karakter, vil bilens
kaskoforsikring eller modpartens forsikring altid
dække skaden. Hvis du kører med en borger fra
tilbuddet, og han eller hun kommer til skade, vil
personen ligeledes altid være dækket af bilens
ansvarsforsikring eller af modpartens forsikring.
Kommer du derimod selv til skade som fører af
bilen, vil du, hvis der er tale om en soloulykke eller
en ulykke, du er skyld i, udelukkende være dækket af
din egen private ulykkesforsikring. Er der en skyldig
modpart involveret, vil du være dækket af modpartens ansvarsforsikring eventuelt suppleret af din
egen private forsikring.
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