Frivillig på
Hospice Søndergård
Et tilbud til dig og dine pårørende

Hvem er de frivillige?
Hospice Søndergård har tilknyttet ca. 40 frivillige i alderen 20 – 90 år.
De kommer med forskellige baggrunde men alle ønsker at gøre en forskel
for beboere og pårørende.
De frivillige har tavshedspligt og kender ikke til din sygdom.
De kommer som et medmenneske og ikke en plejeperson.
De frivillige må ikke udføre plejeopgaver og heller ikke hjælpe til ved
forflytninger.
Du kan kende de frivillige på deres lilla og grønne polotrøjer og deres
navneskilt.

De frivillige kan:
De frivillige er med til at give hospice en hjemlig og hyggelig atmosfære.
De bringer hverdagen og normaliteten ind til os.
Kun fantasien grænser for, hvad de kan med udgangspunkt i beboerne og
de pårørendes behov.
Et
-

par forslag:
Være til stede – enten i samtale eller i stilhed
Sørge for dine blomster
Ledsage/trille dig en tur i lokalområdet
Hjælpe dig med at skrive en hilsen
Stryge din kjole/skjorte

Andre opgaver de frivillige udfører:
De frivillige har mange opgaver her på hospice.
- Fast huspianist
- De sørger for oppyntning til årstider/højtider
- Eget sangkor
- Står for de fleste arrangementer
- Hjælper i haven
- Hjælper i køkkenet
- Opfyldning af diverse artikler i skabe på stuerne
- Praktiske småopgaver
Og rigtig mange andre hyggelige opgaver.

Hvordan får jeg fat i en frivillig?
Du eller dine pårørende nævner blot for sygeplejersken, at der er et ønske
eller et behov.
Evt. tager du/I selv fat i dem, når de alligevel går rundt på hospice.

Organisering
Der er ansat en frivilligkoordinator på Hospice Søndergård som har
ansvaret for de frivillige.
De frivillige mødes i forskellige sammenhænge så som frivilligmøder,
diverse undervisningstilbud og sociale arrangementer.
Alt sammen er med til, at de bliver mere og mere rustet til de opgaver
som de kan få som frivillige her på hospice.

