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Plantning af blomster i krukker
Nedtagning af gardiner
Opsætning af billeder/malerier
Flytning af småting
IT og TV hjælp (installering,
opdatering mv.)
Indkøb 
Flytte mindre møbler &
havemøbler 
Stryge tøj 
Pynte til jul/påske 
Oplæse/skrive et dokument 
Transport til affaldscontainer i
begrænset omfang 

Typiske opgaver:

 

Koordinering af opgaver:
Opgaverne koordineres således at borgerne kontakter Frivilligcentret i tidsrummet mandag og
onsdag kl. 9.00-12.00, hvorefter koordinatoren tager kontakt til den frivillige enten telefonisk eller via
sms, for at høre om det er en opgave man ønsker at løse. Nogle gange sendes information om
opgaven også ud på en fælles mail, som man så kan svare på. 
Der udveksles derefter, med samtykke fra borgeren, kontaktoplysninger, og den frivillige tager
herefter kontakt til borgeren og aftaler tidspunkt for udførsel af opgave.
Den frivillige kan enten registrere opgaven på et opgaveskema, eller kontakte Frivilligcentret
telefonisk eller skriftligt, og give besked når opgaven er udført. Der er ingen krav til antal udførte
opgaver.
Der udbetales kørsel til de frivillige såfremt de udfører opgaver uden for deres eget byområde. Du er
som frivillig også dækket af en arbejdsskadeforsikring.
Der skal oplyses navn, telefonnummer og mailadresse til Frivilligcentret. Du vil som frivillige bære
legitimationskort, når du besøger borgeren. Du vil som frivillig være underlagt vores forholdsregler
samt være omfattet af tavshedspligt og en ren straffeattest. Vi påtager os ikke erstatningsansvar eller
reparationsgaranti på udførte opgaver. 

F r i v i l l i g  i  F r i v i l l i g c e n t e r  N o r d f y n

Hos Frivilligcenter Nordfyn kan du blive en del af frivilliggruppen
’Frivillige Hjælpende Hænder’.
Din opgave vil bestå i at hjælpe dine medborgere på Nordfyn med
små praktiske opgaver. Opgavernes art spænder bredt, men skal
som udgangspunkt ikke være opgaver som lønnet personale
udfører. Opgaverne tilbydes borgere, der har svært ved at løse
dem selv - særligt dem med nedsat fysisk funktionsevne.
Målgruppen er primært ældre borgere, men også personer med
handikap og socialt udsatte borgere gør brug af muligheden.

Frivilligkoordinator: Gitte Hansen 
 tlf. 60810119 eller mail
koordinator@frivilligcenternordfyn.dk


