
 

Side 1 af 2 
 

 

Frivillig ven til indsatser for sårbare borgere 
 
Samarbejdsaftale mellem frivillig ven _____________________og SIND Erhverv 
 
Det overordnede formål med indsatsen i SIND Erhverv er, at flere personer psykiske sårbarhed/sygdom 
kommer ind på arbejdsmarkedet. De kan være tilkendt fleksjob på baggrund af psykisk sygdom eller psykisk 
sårbarhed, eller de kan være på kontanthjælp hvor sårbarheden/sygdommen gør det svært at få fodfæste på 
arbejdsmarkedet. 
Som frivillig ven skal man understøtte dette gennem kontakt med én eller flere personer. Kontakten kan være 
på forskellige måder – ud fra behov og ønsker. 
 
SIND Erhverv forpligtiger sig til: 

• At matche en person med dig som frivillig ud fra ønsker og behov fra begge parter 
• At stå til rådighed i forhold til sparring og rådgivning i tilfælde af specielle problemstillinger 
• At tilbyde dig ”Introforløb” som frivillig 
• At forestå netværksmøder to gange årligt for alle frivillige 
• At forestå evaluering af indsatsen i samarbejde eksterne evaluatorer 
 

Du, som frivillig ven, forpligtiger dig til: 
• At understøtte borgeren i at komme ud på arbejdsmarkedet 
• At have kontakt til borgeren efter aftale – ud fra behov hos borgeren og ud fra kapacitet og ønsker hos 

dig som frivillig  
• At kontakte SIND Erhverv ved spørgsmål og problemstillinger, som du ikke selv føler at kunne 

håndtere 
• At have løbende kontakt med den primære kontaktperson i SIND Erhverv 
• At deltage i Introforløb for frivillige i SIND Rådgivning 
• At deltage i netværksmøder to gange årligt hos SIND Erhverv 
• At bidrage til evaluering af projektet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt  
• At overholde tavshedspligt, og ikke videregive identificerbare oplysninger om deltagerne i ”Rampen 

til det gode arbejdsliv” 
o Tavshedspligt: Jf. straffeloven må ingen videregive oplysninger om andres private forhold. 

Offentligt ansatte og ansatte i frivillige organisationer er desuden underlagt særlige regler 
herfor.  

o Det betyder ikke, at man ikke må fortælle andre om de gode og sjove oplevelser, man deler 
med hinanden, men tavshedspligten vedrører forhold omkring familieforhold, seksuelle 
forhold, sygdom, misbrugsproblemer, privatøkonomiske forhold, straf, sociale problemer og 
lignende. 

o Denne samarbejdsaftale giver derfor også samtykke til, at såvel den frivillige som borgeren 
må udveksle oplysninger med den primære kontaktperson, der har betydning for samarbejdet 
mellem de involverede parter. 

 
Samarbejdets varighed: Der er som udgangspunkt ikke fastsat en tidsramme for samarbejdets varighed. Det 
kan således vare så længe som parterne har lyst, når det i øvrigt opfylder formålet med projektet, og der ikke 
opstår problemer i samværet eller i forhold til samarbejdsaftalen.  
 
Arbejdet som frivillig i projektet er ulønnet 
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Dato       
 
         

Frivillig ven 
 
Dato       
 
         

               SIND Erhverv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


