DANSK FOLKEHJÆLPS VÆRDIER
Det frivillige arbejde i Dansk Folkehjælp skal hvile på værdier som:




Fællesskab, demokrati og åbenhed
Troværdighed, engagement, ansvar og loyalitet
Glæde og stolthed ved at være en del af Dansk Folkehjælp

Dansk Folkehjælps historie er tæt knyttet til opbygningen af det danske velfærdssamfund.
Dansk Folkehjælp skal i den offentlige bevidsthed forbindes med velfærdssamfundet og stå
som garant for social ansvarlighed og retfærdighed. Dansk Folkehjælp er en organisation, hvor
folk i fællesskab og frivillighed samles om at yde hjælp til de svageste i samfundet.
I Dansk Folkehjælps frivillige arbejde er der plads til forskellighed. Gennem debat og dialog
styrkes arbejdet under hensyntagen til mangfoldigheden i opgaverne. Der er plads til alle, der
vil yde en indsats for Dansk Folkehjælp.
Demokrati er nøgleordet for Dansk Folkehjælp, og det er de frivillige, som gennem medlemskab af organisationen og på organisationens årsmøde vælger Dansk Folkehjælps bestyrelse.
De frivilliges opgaver er meget forskellige, men de er alle af stor betydning. Dansk Folkehjælps
frivillige løser mange opgaver igennem de projekter, hvori mange mennesker er deltagere og
modtagere af Dansk Folkehjælps indsatser. Der stilles krav om at løse opgaverne under hensyntagen til de mennesker, vi kommer i kontakt med.
Alle, der deltager i Dansk Folkehjælps opgaver og aktiviteter, og som er modtagere af organisationens hjælp, er velkomne, og vi betragter alle som en mulig ressource for vores formål og
arbejde. Enhver vil blive mødt med åbenhed og respekt. Der lægges vægt på at tilbyde en tryg
atmosfære, hvor alle kan komme til orde. Dansk Folkehjælps frivillige arbejde udføres inden
for rammerne af organisationens kendetegn og motto: ”Hjælp os at hjælpe andre”.
DE FÆLLES MÅL
Nøgleordet mellem de frivillige, lokalafdelinger og organisation er ”samarbejde”. Den frivillige
indsats styrkes gennem de ressourcer, foreningen råder over. De frivillige udgør en stor gruppe
mennesker, som vederlagsfrit stiller deres tid, overskud og viden til rådighed for opfyldelsen af
organisationens formål og arbejde. 5
Frivillige, der ønsker at være end del af Dansk Folkehjælp, skal efterleve organisationens love,
retningslinjer og vedtagne politikker.
Et godt samarbejde hviler på gensidig respekt og viden om hinandens arbejdsopgaver gennem
dialog. Dansk Folkehjælp skal være en organisation præget af stor ejerskabsfølelse fra alle
involverede. Dansk Folkehjælp ønsker at være en organisation præget af samhørighed og
sammenhold.
NÅR OPGAVER LØSES
Når man har meldt sig som frivillig, er der en forventning om, at den frivillige deltager aktivt i
udførelsen af organisationens arbejde. Det skal sikres, at der er klarhed over opgavens indhold
og omfang, og at begge dele er tilpasset de frivilliges muligheder og kompetencer.

KVALITET OG TROVÆRDIGHED ER DE BÆRENDE ELEMENTER
Dansk Folkehjælp ønsker, at organisationens tilbud og aktiviteter er præget af kvalitet og troværdighed. Som fast tilknyttet frivillig skal man derfor kende til Dansk Folkehjælps organisation, formål, love, handlingsplaner og retningslinjer. Det er et krav, at alle frivillige, der påtager
sig et tillidshverv, er medlem af organisationen. Desuden skal man gennem deltagelse i kurser,
temadage og debatmøder sikre sig de fornødne kvalifikationer til at varetage den opgave, man
som frivillig har påtaget sig.
SYNLIGHED OG INSPIRATION
Det er et fælles ansvar, at frivillige inden for alle områder har nem og overskuelig adgang til
informationer om for eksempel nyheder inden for organisationens aktivitetsområder. Det er en
selvfølge, at Dansk Folkehjælp skaber størst mulig synlighed om organisationens arbejde og
aktiviteter gennem egne og eksterne medier.

