Besøgsbaby på plejecentre i Morsø Kommune

Gældende fra november 2016 er der, på alle plejecentre i Morsø Kommune,
mulighed for at blive besøgsbaby.

Som besøgsbaby er dit/jeres barn med til:
- At skabe gode stjernestunder, liv og glæde
- At åbne op for nye kontakter og relationer til glæde for alle involverede
aktører
- At bygge bro mellem generationer
- At gøre plejecentrene til et sted, som unge familier og deres børn gennem
opvæksten naturligt besøger
Og I har muligheden for
- En hyggelig snak på tværs af generationer
- Opleve glæden, når de ældre og yngste mødes

Besøgsbaby ordningen er for babyer og deres forældre. Søskende deltager ikke.
Du bestemmer selv, hvor ofte og hvor længe af gangen I er på plejecentret.

Deltagelse i ordningen er frivilligt. Det vil sige der ikke udbetales løn for tiden,
ligesom der ikke udbetales transportgodtgørelse til og fra besøgene.
Morsø Kommune har ikke en forsikring der dækker frivillige, og derfor anbefales det,
at man selv tegner forsikring.

Praktisk
Er du interesseret, kontakt det plejecenter du gerne vil besøge.
Så kan I sammen aftale hvordan I kommer i gang.

Støberigården
Støberivej 7
7900 Nykøbing Mors
Leder Anna Poulsen
Tlf. 99 70 63 01

Rolstruplund
Rolstrupvej 1
7900 Nykøbing Mors
Leder Gerda Tybirk
Tlf. 99 70 65 36

Hvidbjerg
Næssundvej 348
7960 Karby
Leder Kirsten Pedersen
Tlf. 99 70 67 81

Fjordglimt
Jernbanevej 9
7900 Nykøbing Mors
Leder Anni Bak
Tlf. 99 70 64 66

Johan Riis Minde
Refshammervej 1
7900 Nykøbing Mors
Leder Anne-Marie Pedersen
Tlf. 99 70 63 71

Ansgarhjemmet
Ansgarparken 25
7950 Erslev
Leder Anne Krogsgaard
Tlf. 99 70 65 26

Vejerslev
Smedebjergevej 51,
7980 Vils
Leder Karen Marie Nielsen
Tlf. 99 70 64 40

Morsø Afklaringscenter
Doktor Lunds Vej 3
7950 Erslev
Leder Jette Dissing
Tlf. 99 70 64 11

Frivilligerklæring
Som frivillig er jeg indforstået med følgende:
-

Jf. bestemmelserne i Straffelovens § 152 og Forvaltningslovens § 27 har jeg
tavshedspligt omkring den viden, jeg måtte få om andre personers forhold, sygdom og
sundhed. Tavshedspligten ophører ikke, selvom jeg ophører som frivillig.

-

Det er ikke tilladt at tage og offentliggøre billeder fra besøgene, medmindre der er
indgået aftale med pågældende borger og/eller pårørende.

-

Jeg går ikke ind i plejen eller andre faglige opgaver. Jeg følger stedets gældende mål og
retningslinjer, ligesom jeg følger personalets anvisninger.

-

Jeg modtager ikke nogen form for vederlag eller tager imod nogle gaver for mit
arbejde.
Jeg involverer mig ikke i persager i forhold til brugere og beboere

-

Hvis jeg har brug for en fortrolig samtale om forhold som frivillig, kan jeg altid tale med
den daglige leder eller frivillig koordinatoren.

-

Som frivillig får man gratis kaffe, når man udfører sit frivillige arbejde.

------------------------------------------------------------------------Frivillig aftale
Institution:
Kontaktoplysninger:
Navn
Adresse
Telefon
E-mail
Fødselsdato
Har du kørekort ?

JA

NEJ

Hvilken frivillig opgave
Pårørendekontakt, tlf.
Sted, dato
_______________________________
Underskrift frivillig

______________________________________
Underskrift leder

