Velkommen som frivillig
på Dansk Jødisk Museum
Aftaler
Af hensyn til organiseringen af museets frivillige udfylder og
afleverer alle frivillige en Aftale om frivillig arbejdskraft.
Denne kontrakt afleveres, når den frivillige har gennemgået sit
prøveforløb på 3 måneder. Aftalen er et bilag til museets
retningslinjer for frivilligt arbejde, som udleveres, når
prøveforløbet starter.
Når aftalen er underskrevet og afleveret sammen med en
straffeattest og børneattest (om nødvendigt), udleveres
frivilligkort.
Straffeattest og børneattest
Alle frivillige skal fremvise straffeattest, inden samarbejdets start.
De frivillige, som i deres deltagelse regelmæssigt vil komme til at
arbejde med børn under 15 år, skal give tilladelse til, at museet
kan indhente en børneattest jvf. folkeoplysningsloven af 1. januar
2010. Kontaktpersonen sørger for at indhente den frivilliges
tilladelse og kontakter herefter Rigspolitiet.
Ophør af samarbejde
Der kan opstå situationer, hvor en af parterne ønsker at ophæve
samarbejdet.
Ønsker en frivillig at stoppe samarbejdet med museet, kontaktes
den respektive kontaktperson.

MITZVAH
Dansk Jødisk Museum har en lang række frivillige tilknyttet,
der som en god gerning hjælper museet. De frivillige
hjælper med at udføre opgaver inden for meget forskellige
områder.
Museet har en frivilligpolitik, der bl.a. skal sikre, at formelle
krav kan efterleves.
Definition på en frivillig:




Den frivillige ønsker at hjælpe med og deltage i at
opfylde museets målsætning.
Den frivillige arbejder ulønnet.
Man defineres som værende frivillig på Dansk Jødisk
Museum, når man deltager i museets virke efter
aftale med minimum 20 timer om året.

Frivillige kan bl.a. komme til at betjene gæster i museumsbutikken.

Økonomi
Værdigrundlag
Det frivillige arbejde for Dansk Jødisk Museum understøtter
museets vision og værdigrundlag.
Den enkelte frivillige er med til at definere de opgaver, man
ønsker at løse.
Dansk Jødisk Museum tilstræber gennem forskellige
uddannelsesforløb og aktiviteter at sikre en platform for et
godt fællesskab og indsigt i museets virke og
ansvarsområde.

Museet afholder udgifter til frivillige arrangementer og evt.
materialer og efteruddannelse.
Der tilbydes ikke løn eller kørselsgodtgørelse. Ved særlige
opgaver kan der dog træffes aftale mellem den frivillige og
museet om afløftning af udgifter.

Opgaver
De frivillige løfter på nuværende tidspunkt følgende
opgaver:
Publikumsbetjening
Pasning af garderobe
Museumsbutikken i åbningstiden
Registrering af bøger til museets bibliotek
Omdeling af brochurer
Samlingsbistand i form af sortering af materialer,
Identifikation af fotografier m.m.
Arkivopgaver
Genealogiske opgaver

Omfang af frivilligt arbejde
Der er ikke sat noget timetal på, hvor meget den enkelte
frivillige skal yde på museet. Nogle yder flere hundrede
timer årligt og andre langt mindre. Som minimum yder man
20 timer om året for at blive betragtet som frivillig på
museet.

Goder
Der er hvert år 1-2 arrangementer for frivillige. Den
respektive kontaktperson er behjælpelig med organisering,
kommunikation og bestilling af forplejning. Varigheden er
sædvanligvis 4 timer inkl. servering.
Museet afholder udgifterne. Kontaktpersonen på det
pågældende sted deltager og orienterer om nyt fra museet.
Der tilbydes efter behov efteruddannelser og kurser f.eks.
førstehjælpskursus.
De frivillige deltager i det årlige chanukkah arrangement for
museets personale og nære samarbejdspartnere.
Arrangementet planlægges af museet, og museet afholder
udgifterne.
Alle frivillige inviteres med til udstillingsåbninger.
De frivillige får et personalekort, der giver gratis adgang til
Dansk Jødisk Museum. Kortet er personligt og må ikke
lånes ud til andre.

De frivillige kan vælge at arbejde med arkivarbejde og genealogiske
opgaver.

De frivillige får hvert forår 10 fribilletter til museet, så det er
muligt at invitere familie og venner med på museet.

De frivillige får 10% rabat på varer i museumsbutikken.
Enkelte varegrupper kan dog være undtaget.

Det frivillige engagement på Dansk Jødisk Museum skal
som udgangspunkt understøtte museets virkefelt. Det
betyder, at museets frivillige bidrager til løsning af
arbejdsopgaver, som museet ikke har ressourcer til at løfte i
samme omfang. Det betyder, at den frivillige både kan bistå
til løsning af opgaver og aktiviteter eller påtage sig ansvaret
for den fulde løsning af en aftalt arbejdsopgave.
I museets åbningstid er indtagelse af alkohol kun tilladt efter
aftale med museet. Indtagelse af alkohol uden for aftale
med museet samt brug af euforiserende stoffer vil medføre
øjeblikkelig bortvisning. Rygning er ikke tilladt på Dansk
Jødisk Museum.

Omvisning på Christiansborg for museets ansatte, 2013.

Dansk Jødisk Museum forventer at frivillige:







Støtter op om museets virke. Medvirker til at give
museets gæster en god oplevelse.
Melder afbud, hvis man er forhindret i at opfylde en
aftale.
Holder sig orienteret om museets virke.
Overholder museets retningslinjer for frivilligt
arbejde.
Bidrager med min. 20 timer om året.
Overholder museets retningslinjer vedrørende
indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer samt
rygning.

Det frivillige arbejde

Besøg på Immigrantmuseet for museets ansatte, 2013.

De frivillige kan forvente:





Frivillige vil få adgang til relevante informationer om
museets virke.
Frivilliges tid og indsats håndteres professionelt og
respektfuldt.
Frivilliges hjælp og deltagelse påskønnes af museet.
Frivillige tilbydes sociale netfællesskaber.

Organisering af frivillige

Af administrative grunde skal museet have en
underskreven aftale med alle frivillige. Dette skyldes, at
museets forsikringsselskab skal dække frivilliges eventuelle
skader/uheld i forbindelse med det frivillige arbejde.
Forsikringsselskabet kræver, at museet skal sammenlægge
det antal timer, som alle frivillige bruger på museet. Derfor
må museet og de frivillige sammenregne timetallet.

Ansatte og samarbejdspartnere ved det årlige Channukaharrangement, dec. 2013.

Velkommen til Dansk Jødisk Museum!

