Rammer for frivillige på Nationalpark Vadehavets skib

Hvad kan du forvente dig af Nationalpark Vadehavet?
Nationalpark Vadehavet har stor respekt for, at du vil bruge noget af din fritid til
at gøre en frivillig indsats som støtter op om Nationalparkplanen og om
Nationalparkens Strategi og være med til at udbrede kendskab til Nationalparken,
både naturmæssigt, kulturelt og historisk. Derfor lægger vi også vægt på, at du
får en god start som frivillig på Nationalparkskibet.
Vi ønsker klare rammer for dit arbejde som frivillig, samtidig med at du har
indflydelse på aktiviteter og opgaver, hvilket gør det sjovere at være frivillig og
giver indflydelse på projektet.
Du har en kontaktperson hos Nationalpark Vadehavet, vores frivilligkoordinator,
som du kan afstemme forventninger med. Frivilligkoordinatoren igangsætter og
forsøger at sætte kursen for de frivilliges arbejde. Koordinatoren eller
samarbejdspartnere vil stå for instruktionen af det frivillige arbejde, når det er
nødvendigt i forhold til opgaverne. Instruktionen vil gives i et relevant omfang og
på et relevant tidspunkt.
Det er altid en god ide at have en ansvars- og ulykkesforsikring som frivillig. Tjek
derfor altid om din egen forsikring dækker eventuelle skader ved frivilligt arbejde.
Hvis du skulle være så uheldig at komme til at skade eller gøre skade på andre vil
det dog i langt de fleste tilfælde være arbejdsgiveren – altså Nationalpark
Vadehavet, der sikrer dig imod det økonomiske tab, som er opstået i forbindelse
med skaden.
Nationalparken vil efter aftale dække omkostninger i forbindelse med kurser i 1.
hjælp, VHF og andre relevante kurser og vil sammen med de frivillige udarbejde
arbejdsplaner, instrukser samt tjeklister. Nationalparken vil også bidrage til Blå
Bog, hvis du ikke længere er på arbejdsmarkedet.
Der vil være en landorganisation, som har kontakt med skibet under sejlads og
herudover vil der være faste mødedage, hvor man træner, vedligeholder og
opdaterer tjeklister mv.
Du finder relevante informationer om Nationalpark Vadehavet på
www.nationalparkvadehavet.dk. Herudover kan du følge Nationalparken på
Facebook og Instagram samt blive tilmeldt Nationalpark Vadehavets Nyhedsmail.

Nationalparksekretariatet – Havnebyvej 30 – DK6792- Rømø
E-mail: vadehavet@danmarksnationalparker.dk – Tlf. +45 72 54 36 34

Nationalparkens forventninger til dig som frivillig
Frivilligt arbejde kan være med til, at du får nogle gode oplevelser i
nationalparken samtidig med, at du er med til udbrede kendskabet til
nationalparken – især den maritime del. På den måde gør du en forskel både for
dig selv og for alle de andre mennesker, der nyder godt af dine gode handlinger.
Under sejlads er det skibsføreren der bestemmer. Vi forventer disciplin og
forbeholder os ret til at lægge bemandingsplanen, men vil naturligvis gøre det
sammen med dig og de andre frivillige. Sikkerhedsregler skal overholdes og der vil
være sikkerhedsøvelser, som det forventes, at du deltager i.
Du bør altid afstemme dine forventninger med frivilligkoordinatoren, Alette
Houman Dyhrfjeld, så du får det bedste ud af din indsats og ikke føler dig
forpligtet til at lave mere, end du kan overkomme.
Aftaler om arbejdet
Det er en god idé at melde sig til aktiviteterne, f.eks. på sms eller mail, på
forhånd. Der vil blive udarbejdet en fast arbejdsplan. Ved nogle af aktiviteterne og
opgaverne for frivillige er det helt i orden at dukke op og være med uden
forhåndstilmelding, medmindre arrangementerne inkluderer frokost eller anden
forplejning.
Der vil med sejlads med 12 passagerer maksimalt være plads til 4 frivillige og ud
af disse skal minimum 2 have gyldigt sønæringsbevis. Ved sejlads med mindre
end 12 passagerer kan øvrige frivillige dog anmode om tilladelse til at sejle med
som passagerer.
Der følger også forpligtelser med arbejdet som frivillig, for hvis du ikke møder op,
vil de andre frivillige ofte sig forpligtet til at påtage sig din del af arbejdet.
Overhold derfor dine aftaler og meld afbud, hvis du bliver forhindret eller alligevel
ikke har tid. Især i forbindelse med planlagte sejladser.
Spred det gode budskab
Som frivillig kan du være med til at gøre det synligt for dit eget netværk af venner
og bekendte, at man kan være frivillig på Nationalparkskibet. Den personlige
opfordring er ofte den bedste motivation. Kontakt derfor gerne andre, som måske
kunne tænke sig at arbejde som frivillige på skibet og fortæl dem om
mulighederne for at gøre en forskel for Nationalpark Vadehavet.
Indhentning af børneattest
Hvis du, som frivillig færdes blandt børn, og således er et kendt ansigt for
børnene, kan der være behov for, at Nationalpark Vadehavet indhenter en såkaldt
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børneattest, hvilket er lovbestemt for både foreninger og andre. Gennem frivilligt
arbejde har man mulighed for på eget initiativ at iværksætte nye initiativer, hvor
børn, unge og voksne samarbejder om forskellige tiltag i Nationalparken. Du vil
altid skulle give dit samtykke til, at attesten indhentes.
Sikkert og sundt arbejdsmiljø
Nationalpark Vadehavet, som står for opgaven, sørger for, at opgaven
planlægges, tilrettelægges og udføres på forsvarlig vis. Af hensyn til din sikkerhed
skal du derfor altid følge de instrukser, der findes, til de opgaver, du deltager i.
Nationalpark Vadehavets rammer for frivillige er et værktøj, som skal
bruges til:
Det frivillige arbejde:
 At være en god ramme for det frivillige arbejde
 At styrke og fastholde det frivillige arbejde i Nationalparken
 At fremme kreativitet og nytænkning i samarbejdsformer og
arbejdsmetoder
 At styrke mangfoldigheden af meningsfulde aktiviteter med gode
muligheder for fagligt og socialt fællesskab.
Effekter af det frivillige arbejde:
 At øge befolkningens medansvar for og kendskab til Nationalparken
 At give gode, spændende oplevelser samt viden, der kan gives videre
 At støtte en god sag til gavn for flere
 At give Nationalparken inspiration, nye ideer og ny viden fra de frivillige
 At styrke Nationalparkens kobling til lokalsamfund.
Formidling:
 At gøre det nemt og overskueligt at blive frivillig
 At gøre mulighederne for frivilligt arbejde mere synlige
 At fremme kommunikation og forventningsafstemning mellem frivillige og
Nationalparken
Nationalparkens vision for samarbejdet med de frivillige
Det frivillige arbejde i Nationalparken skal sikres optimale betingelser.
Nationalparkens ansatte og frivillige skal sammen levere og udvikle de bedste
rammer og løsninger for natur, mennesker og friluftsliv.
 Nationalparken vil arbejde for en god frivillighedskultur
 Ansatte må meget gerne formidle deres eget engagement
Nationalparkens værdier
 Vadehavet er dedikeret
 Vadehavet er uerstatteligt
 Vadehavet er en kilde til evig inspiration
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Fælles værdier er det bedste udgangspunkt for et godt samarbejde mellem
frivillige og Nationalparken. I Nationalparken vil vi gerne leve op til følgende
værdier i arbejdet med frivillige:
 Vi har et godt og troværdigt samspil med hinanden
 Vi søger at forventningsafstemme
 Vi har åbenhed, tillid og respekt for hinanden
 Vi har en god tone
 Vi deler relevant viden med hinanden
 Vi tager den fysiske sikkerhed og arbejdsmiljø alvorligt
 Vi prioriterer arbejdsglæde
 Vi giver plads til og understøtter frivillige sociale aktiviteter
Hvad kan du forvente som frivillig på Nationalparkskibet:





Arbejdet er frivilligt og dermed ulønnet, dog dækkes transportudgifter til
Statens lave takst, i forbindelse med opgaver på skibet. Herunder
arbejdsdage m.v.
Frivillige vil få udleveret en beklædningspakke inklusiv sikkerhedsudstyr
Der vil i forbindelse med sejlads være forplejning på skibet
De frivillige tilbydes at deltage på den årlige partnerdag, temadage samt
relevante kurser, herunder 1. hjælp og VHF

Vedtaget på Nationalpark Vadehavets bestyrelsesmøde den 17. maj 2016
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