Holdningspapir
Frivilligpolitik
Hiv-Danmark er en patientforening, der arbejder for bedre vilkår for hiv-smittede og pårørende til
hivsmittede i Danmark.
Patientforeningen baserer en stor del af sit arbejde på frivillig arbejdskraft. Patientforeningen
ønsker at involvere frivillige, fordi det er vigtigt, at udviklingen af patientforeningens aktiviteter
ikke sker inden for en snæver kreds. Frivillige kan byde på inspiration og løbende være med til at
udvikle Hiv-Danmarks aktiviteter, og det er derfor vigtigt, at patientforeningen støtter op om de
personer, der har kræfter og ressourcer at tilbyde, og som fremsætter idéer og visioner på vegne
af alle hiv-smittede i Danmark.
De frivilliges indsats er medvirkende til, at Hiv-Danmarks aktiviteter gennemføres.
Hvis man vil være frivillig i Hiv-Danmark, gennemfører Hiv-Danmark en samtale med
vedkommende, med henblik på, i samråd med den eventuelt kommende frivillige, at finde ud af,
hvor han/hun bedst vil passe ind i frivilligarbejdet.
For at påtage sig et politisk ansvar i Hiv-Danmark kræves medlemskab af patientforeningen.
Frivillige forventes at leve op til Hiv-Danmarks værdier om at:
• respektere forskelligheder
• anerkende alles personlige og faglige ressourcer
• drage kærlig omsorg for hinanden
• vise initiativ, samarbejde, dele viden og tage ansvar
• skabe bæredygtige resultater
• kommunikere troværdigt og ansvarsfuldt
• bidrage til konstruktive løsninger
Derudover forventes frivillige i Hiv-Danmark at:
• kende til og optræde loyalt over for Hiv-Danmarks overordnede principper
• være villige til at tilegne sig kvalifikationer på det hiv-faglige område
• kende patientforeningens målsætning og opbygning.
Tillid og fortrolighed er fundamentet i Hiv-Danmarks arbejde. Det gælder på alle niveauer, at
personfølsomme oplysninger skal behandles med største fortrolighed. Omtale af navngivne
personer, som frivillige har mødt i Hiv-Danmark accepteres ikke. Brud på dette vil føre til, at
samarbejdet mellem den frivillige og Hiv-Danmark ophører.
Ved samarbejdets begyndelse mellem den frivillige og Hiv-Danmark underskriver den frivillige en
erklæring om tavshedspligt.

Frivillige er som udgangspunkt tilknyttet et af de tre udvalg (patientrettigheder, netværk og
information), eller et af de to væresteder (Kafe Knud eller Café Lone).
Det er Hiv-Danmarks holdning, at de frivillige skal anerkendes for det arbejde, de udfører for
organisationen. Hiv-Danmark sørger for løbende frivilligpleje i form af undervisning om hiv,
frivilligarrangementer og informationer om foreningens arbejde. Hiv-Danmark vil skabe en kultur,
der giver de frivillige mest mulig indflydelse, og frem for alt gøre det sjovt og interessant at være
frivillig i patientforeningen. Én gang om året arrangeres Hiv-Danmark Dagen, der er de frivilliges
dag.
Frivilligpolitikken gælder for samtlige frivillige i foreningen. For at gøre politikken til et aktivt
redskab, skal den revideres hvert andet år.
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