Frivillighedsaftale - Soldaterhjem
Formål og værdigrundlag

Formålet for KFUMs Soldatermission er at forkynde det kristne budskab og være til praktisk tjeneste for
forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende. Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende
og hjemkomne samt tidligere soldater. Formålet efterleves på KFUMs Soldaterhjem, hvor
tjenestegørende og veteraner oplever hjemlige rammer og møder et levende fællesskab på et kristent
værdigrundlag.
KFUMs Soldatermission arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag med at forkynde
evangeliet i både ord og handling. Ord og handling er ligeværdige og uadskillelige. Dette værdigrundlag
resulterer blandt andet i:
At vi møder vores medmennesker med en oprigtig interesse. Vi har et særligt blik for det hele
menneske med ånd, sjæl og legeme.
At KFUMs Soldatermission opleves som et åbent og rummeligt arbejdsfællesskab, hvor vi
forventer gensidig respekt.
Hvad forventes af dig som frivillig?

Det forventes at du kan og vil arbejde indenfor KFUMs Soldatermissions formål og værdigrundlag. Det
frivillige arbejde skal være værdiskabende for begge parter. Som frivillig er det derfor vigtigt, at du
oplever at komme hjem med ny energi, og at du glæder dig til næste gang, du har påtaget dig frivilligt
arbejde. Indimellem vil der formodentlig komme trælse dage, men der må være en grundlæggende lyst
som drivkraft i arbejdet.
Hvis du bliver forhindret i at møde som aftalt, må du give besked til din leder, så lederen har mulighed
for at planlægge på en anden måde.
For frivilligt arbejde i forbindelse med KFUMs SoldaterRekreation gælder desuden, at du som frivillig
har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger om de enkelte veteraner, som du kommer i besiddelse af i
kraft af dit arbejde. Tavshedspligten gælder også ved ansættelsens ophør. Der indhentes børneattest hvis
du i dit frivillige arbejde er i direkte kontakt med børn under 15 år for at give en tryghed for veteraner og
pårørende. Hvis du i dit arbejde observerer tegn på mistrivsel af børn skal du gå videre med dette til din
leder. KFUMs Soldaterhjem har underretningspligt ift. De sociale myndigheder.
Aftale, indgået den:
Navn:

Adresse:

Tlf.

Mail adresse:

Arbejdssted:
Arbejdets art og omfang:
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Lederens underskrift:
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