En håndsrækning
Frivillige sociale viceværter i
Boligselskabet Fruehøjgaard
For beboere

Denne pjece er til dig, som er beboer i Boligselskabet Fruehøjgaard og
som vil vide mere om boligselskabets frivillige sociale viceværter.

Hvorfor frivillige sociale viceværter?
Vi kan alle komme i en situation, hvor vi
har brug for en håndsrækning fra et andet
menneske – måske føler vi os ensomme,
har problemer med at få økonomien til at
hænge sammen, har mistet én, vi holder af,
står i en skilsmisse, eller er blevet svækket
af alder, sygdom mv. Årsagerne kan være
mange, men for den enkelte kan situationen
virke uoverkommelig. Nogle gange skal der
ikke så meget til for at ændre tingene til det
bedre, og det er her, den frivillige sociale
vicevært kommer ind i billedet.

Hvad kan jeg bruge en frivillig social vicevært til?
Den frivillige sociale vicevært tilbyder en håndsrækning til at bryde
ensomheden, styrke livskvaliteten og gøre ting, som andre mennesker tager
for givet, for eksempel ved at være én til at:
√ Følges med til aktiviteter og gøremål udenfor hjemmet, fx indkøb, sociale-,
kulturelle- og sportslige aktiviteter, som bisidder ved møder mv.
√ Hjælpes ad med dagligdags gøremål samt hjælpe i forhold til at læse, forstå
og reagere på (fx digitale) henvendelser fra blandt andet myndigheder.
√ Snakke med og én som lytter til det, du har på hjertet af glæder og
bekymringer og evt. guider videre til relevante fagpersoner og instanser, som
kan hjælpe.

I skal snakke sammen og aftale...
hvad det er, som du særligt har brug for, og
hvad det er, den frivillige sociale vicevært
kan tilbyde en håndsrækning til.
Det er vigtigt at understege, at den frivillige
sociale vicevært ikke løser opgaver,
som hører under hjemmeplejen, den
almindelige viceværts arbejde, eller andre
fagprofessionelle. Den sociale vicevært kan
nærmere sammenlignes med en ven eller
et familiemedlem, som for eksempel kan
hjælpe med at tage kontakt og lave aftaler
med de professionelle.

Hvad skal du som beboer være opmærksom på?
√ Du kan invitere den frivillige sociale vicevært til at besøge dig i dit hjem, eller
I kan starte med at mødes et andet sted, fx i afdelingens beboerhus eller i
boligselskabets administration.
√ Den sociale vicevært arbejder frivilligt, og du må ikke give penge, ting eller
andre værdigenstande til gengæld.
√ Den sociale vicevært har kun afsat et afgrænset antal timer og dage til sit
frivillige arbejde og er ikke altid at træffe på telefonen. Du vil derfor ofte skulle
indtale en besked eller sende en sms og afvente at den sociale vicevært ringer
tilbage.
√ Du skal fortælle så præcist som muligt, hvad du ønsker en håndsrækning til og
huske, at du altid har ret til at sige fra og ændre mening - også selvom du og den
sociale vicevært har lavet en aftale.
√ Du skal huske at melde afbud, hvis noget ændrer sig.

Hvem er de frivillige sociale viceværter?
De frivillige kan have vidt forskellige faglige
og personlige kompetencer og erfaringer,
men fælles for dem er, at de er helt
almindelige mennesker, som i deres fritid og
uden at få løn for det, vil gøre en forskel for
beboerne i Boligselskabet Fruehøjgaard. En
frivillig social vicevært er ikke nødvendigvis
selv beboer i en af boligselskabets afdelinger.

Vil du vide mere om de frivillige sociale viceværter, kan du kontakte projektleder Sara Terp Uhre på tlf.: 24 64 30 80 eller mail: stu@fruehojgaard.dk
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