VELKOMSTBREV
Kære ………………………
Velkommen som frivillig på Sofiegården.

På Sofiegården og i Vejle Kommune sætter vi pris på dit engagement, og vi håber at
du får mange gode oplevelser, som du kan tage med dig.
Du kan blive frivillig i forskellige sammenhæng.
Café Olga
servering, opvask, opfyldning og aftørring. Anretning, udlevering af mad, rengøring,
samt særskilte aftaler.
Dagcenter
motion/træning, gå eller køreture med beboere på Sofiegården, net cafe, hobby,
husflid, socialt arbejde, samt meget andet.
Søndagsvært/værtinde
social samvær, servering eller anretning af mad.
Sætte nye initiativer i gang. (På eget initiativ eller sammen med dagcentret.)

kontaktpersoner i det daglige bliver:
Dagcenter medarbejder Karin Liltorp som træffes på Tlf. 2148 7514
Dagcenter medarbejder Betina Gregersen som træffes på Tlf. 2332 0552
Karin og Betina træffes på alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 16.

Som frivillig på Sofiegården kommer du i kontakt med mange mennesker, og der er
nogle oplysninger, som er vigtige for dig at vide.
Eksempelvis har du som frivillig tavshedspligt om borgeres private og
økonomiske forhold.
Derfor må du aldrig videregive fortrolige oplysninger, som du får kendskab til fra
enten borgere eller kommunens ansatte.

Fortrolige oplysninger er:
•

•

Oplysninger om personers private forhold (cpr.nr., økonomi, race, religion,
helbredsforhold, misbrug, politisk overbevisning, familiemæssige forhold og
sociale problemer.
Andre oplysninger, som ikke umiddelbart er tilgængelige for enhver, er også
underlagt tavshedspligten.

Det kan også være vigtigt for dig at vide, at Vejle Kommunes forsikringer
ikke omfatter frivillige.
Vi opfordrer dig derfor til at tegne en heltidsulykkesforsikring og en ansvarsforsikring
(den er ofte omfattet af en indboforsikring), hvis du ikke allerede har disse
forsikringer. Er uheldet ude og du ingen forsikring har, risikerer du et personligt
erstatningsansvar.

Vi håber du må få mange gode oplevelser, og vil slutte med et lille citat:

Vi er alle engle med kun en vinge
sammen kan vi flyve

Kun ved din og mange andre frivilliges hjælp og indsats kan vi gøre Sofiegården til et
sted, hvor livet er værd at leve, for de der bor, arbejder og har deres gang på
Sofiegården.

Med venlig hilsen
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