
För dig som vill få

hjälp av en volontär

Vill du veta mer? 
Välkommen att kontakta Volontärcentralen

031-724 84 31, volontarcentral@harryda.se
Volontärcentralen
Idrottsvägen 4B
438 36 Landvetter

Härryda kommun | 435 80 Mölnlycke | 031–724 62 00 
socialtjansten@harryda.se
facebook.com/harrydakommun
harryda.se
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Intresseanmälan
Är du intresserad av att få hjälp av en volontär, fyll i uppgifterna nedan, 
klipp av sidan och skicka in den till: Volontärcentralen, Idrottsvägen 
4B, 438 36 Landvetter. Vi kontaktar dig sedan.

Namn och födelseår:..................................................................................

Adress: ........................................................................................................

Postadress: .................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................

E-post:........................................................................................................

Önskemål
o  Följeslagare till exempelvis apotek, bibliotek och affär.

o  Sällskap på promender, utflykter, bio m m.

o  Hembesök och någon att umgås med.

o  Högläsning av böcker och tidningar.

o  IT-stöd, hjälp med fjärrkontroll, surfplatta, mobil m m.

o   ..................................................................................................

o   ..................................................................................................

Annat önskemål

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Vill du ha sällskap på promenaden? Få hjälp med att läsa 
tidningen? Eller bara småprata över en kopp kaffe? Då kan 
du få besök av en volontär.

En volontär är en person som delar med sig av sin lediga tid för att hjälpa 
andra. Uppdraget är oavlönat och ersätter inte något annat arbete. Tanken 
med verksamheten är att motverka ensamhet, men också att sätta lite 
guldkant på tillvaron. Volontärcentralen i Landvetter förmedlar kontakten 
mellan volontären och dig som uppdragsgivare.

Vad kan du få hjälp med? 
Ett volontäruppdrag kan se väldigt olika ut, så tveka inte att höra efter om 
just ditt eller dina önskemål kan utföras. Vanliga uppdrag är att följa med 
som följeslagare till biblioteket och affären eller som sällskap vid prome-
nader, utflykter och biobesök. Många vill också få besök av en volontär i 
sitt hem; en pratstund över en kopp kaffe, lite hjälp med surfplattan eller 
högläsning ur en bok är både trevligt och uppskattat.

Bra att veta
• Volontären har skrivit under en överenskommelse som bland annat 

innebär att han/hon inte får berätta för någon utomstående vad han/
hon hört, sett eller upplevt under sina uppdrag.

• Volontären får inte ta emot pengar eller gåvor som betalning för sin 
insats.

• Volontärens kostnader för till exempel biobiljett och resor i 
samband med ett uppdrag betalas av uppdragsgivaren.

• Volontären och uppdragsgivaren ska alltid meddela 
varandra när tider måste ändras. 

• Volontärverksamheten är politiskt, religiöst och fackligt 
neutral. 

Kontakt
Volontärcentralen, 031-724 84 31, volontarcentral@harryda.se

Klipp av 
sidan och 
skicka in!

Hjälp av en volontär?

Datum                            Underskrift

Behjälplig vid ifyllnad: ....................................................................................

Personuppgiftslagen (Pul)

Genom att lägga in uppgifter i formulären samtycker du till att Volontärcentralen registrerar 
de uppgifter du anger för ovan angivna syften.


