Notater fra Work shop : Hvor stort et ansvar har man som frivillig overfor andre frivillige?

Spørgsmål til inspiration:
Hvad har man som frivillig ansvar for?
Skal man som frivillig tage sig af andre frivillige?
Er man som frivillig alene eller er man en del af gruppen af frivillige?

Vigtig pointe:
Skal man som frivillige tage sig af de andre frivillige?
Et spørgsmål: Hvordan værner vi om frivilligheden?


















JA SELVFØLGELIG!

Vi har selvfølgelig ansvar for hinanden, specielt når nye er med som ”føl”
Vi føler os som en del af fællesskabet – det er vigtigt i forhold til motivation
Det er en god ide med seminarer – en dag, hvor man er sammen i f.eks. sommerhus, hvor
der bliver snakket, grint, hygget og spist
Man er aldrig alene, man er med i en gruppe, hvor vi tager os af hinanden
Respekt for forskellighed – se hinandens styrker
Vi har forpligtelser overfor hinanden – vi skal se hinanden – efterhånden som man lærer
hinanden at kende er det nemmere at se, hvad der rører sig. Kan man støtte med en snak,
skal man gøre det
Vi har ansvar overfor målsætninger og værdigrundlag
Vi har respekt for hinanden – ikke bagtale, sladre
Vi skal være med til at løse konflikter/problemer mellem hinanden
Vi har ansvar overfor os selv/ sig selv – kunne tage hjem uden at have hele verden på sine
skuldre
Dilemmaer : viden - tavshedspligt
Fællesskabet har stor betydning: glæde, motivation, integration
Vi er hinandens læremestre
Supervision 1 g. mdr. tilbud om en dybere snak
Tirsdagscafe
Høre til en gruppe/være alene
Være sammen om noget ”fagligt” – og være sammen uden program ”fri leg”

(Gunvor) Efterrationalisering: mange sagde under debatten og ved fremlæggelse i plenum: Når man
er alene…. Lidt underligt…på hospice er du aldrig alene…du indgår i relationer og samarbejder
med sygeplejersker m.fl., med patienter og pårørende.
Hvilke karakteristika ligger der i de relationer vi bygger op med hinanden? I mono – poli-kultur
(fag/tværfaglig/ikke faglig)
Er det vanskeligt at ”være én af en slags” – 1 frivillige – flere professionelle?
Ligeværd – ubalancer i relationer : faglig – ikke faglig livsverden – systemverden

