Frivillighedsaftale
Kære frivillige
Fredensborg Kommune byder dig velkommen som frivillig ved xxxxx og håber på et godt
samarbejde.
Mine kontaktoplysninger:
Navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Telefon:

I tilfælde af ulykke kontakt
venligst (pårørende):

Postnummer og by:

Kontaktoplysninger:

E-mail:

Som frivillig kan du forvente, at:
- få en god indføring i opgaverne
- blive respekteret på arbejdspladsen
- blive lyttet til og taget med på råd samt
- få hjælp og støtte, når der er behov for
det

Som frivillig har du pligt til at:
- overholde tavshedspligten
- give besked om fravær og sygdom samt
informere om ændringer i dine kontaktdata

Tavshedspligt
Som frivillig er du ofte i tæt kontakt med borgerne og kan der igennem få kendskab til en
række private forhold. Det er vigtigt, at du ikke videregiver oplysninger om privatpersoners
økonomiske og personlige forhold, som du har fået kendskab til som led i din frivillige indsats.
Tavshedspligten vedvarer, efter at du er ophørt som frivillig.
Forsikring
Hvis du som frivillig kommer til skade, mens du udfører opgaver i kommunen, kan du være
omfattet af kommunens sikringspligt. Det afhænger af den konkrete situation, om du som frivillig er omfattet af kommunens arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring eller ej. Du opfordres til at kontakte dit eget forsikringsselskab for at sikre dig, at du har en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker de situationer, hvor du ikke vil være dækket.
Dagpenge/efterløn
Hvis du modtager dagpenge eller efterløn skal du være opmærksom på, at der findes regler
om, at nogle former for frivilligt arbejde medfører fratræk i dagpenge/efterløn. Den frivillige
bør drøfte dette med sin A-kasse.
Børneattest og/eller straffeattest:
Jeg har særskilt givet samtykke til, at der indhentes:
□
□

Børneattest (børn- og ungeområdet, hvor den frivillige har kontakt med børn under 15
år)
Straffeattest

Bemærk:
Du må ikke indgå aftaler på vegne af Fredensborg Kommune.

Dato:____________

Underskrift: Frivillig:__________________________

Arbejdsplads:____________________________

