SINDs frivilligpolitik
Det er SINDs mission at sikre, at sindslidende og deres pårørende inden for samfundets
rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv.
For at realisere denne mission har SIND brug for alle, der kan og vil bidrage. I praksis
udføres størstedelen af SINDs arbejde af frivillige. Mange af SINDs frivillige har en
personlig erfaring, der tilføjer indsatsen en ekstra dimension, som rækker ud over, hvad
man kan forvente af en lønnet indsats.
I de 50 år foreningen har eksisteret, har foreningen set, hvordan udførelsen af en frivillig
indsats har hjulpet sindslidende med at få det bedre, og SIND tilrettelægger derfor sit
frivillige arbejde, så der er opgaver til alle.
SINDs frivillige arbejder ulønnet og påtaget sig udelukkende opgaver, der ikke er
nedfældet i lovgivningen. Opgaver nedfældet i lovgivningen løser offentlige ansatte, der
derfor også har ansvaret for at opgaverne løses på en måde, der svarer til borgernes
rettigheder.
SIND understøtter det frivillige arbejde med uddannelse, supervision, sparring og
koordinering. I den forbindelse har foreningen udgifter til løn, leje af lokaler og forplejning.
Desuden får de frivillige refunderet udgifter til f.eks. transport, og telefon. Så selvom
indsatsen er ulønnet, har foreningen store udgifter til det frivillige arbejde.
Hvem kan være frivillig (rekruttering)
Som princip rekrutterer SIND altid frivillige ud fra, hvem der har de rette personlige og
faglige kompetencer til at udføre den specifikke opgave. Det betyder, at SIND både
rekrutterer internt og eksternt.
Hvad tilbyder SIND de frivillige (fastholdelse)
-

En grunduddannelse
Introforløb, f.eks. sidemandsoplæring evt. kombineret med specialuddannelse
Mulighed for – og opfordring til – at deltage i Center for frivilligt socialt arbejdes
kurser
Sparring med kontaktperson i SIND
Mulighed for at deltage i medlemskonferencer
Pligt til at deltage i gruppesupervision
Mulighed for at deltage i netværksmøder og erfa. kurser, hvor det er relevant
Udgifter refunderet
Dækning via SINDs forsikring af frivillige
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Hvad forventer SIND af de frivillige
-

Underskriver en samarbejdsaftale, der både omhandler generelle etiske
retningslinjer vedr. tavshedspligt og interne aftaler i forhold til specifik opgave
Accepterer at SIND indhenter børneattest i de aktiviteter, hvor SIND vurderer det
nødvendigt.
Deltager i et grundkursus
Vil arbejde for at realisere SINDs missioner og mål
Er eller bliver medlem af SIND
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