Søknad om besøksvenn
Dato:
Navn:
Født:
Institusjon og
avdeling:
Adresse:
Telefon:
Ønsker/behov
(samtaler, gå tur,
biltur, etc.):
Interesser/hobbyer:
Spesielle hensyn:
Røyker (JA/NEI):
Tid for besøk
(sett kryss):
Kommentarer:

Før
kl. 16:

Etter
kl. 16:

Ukedager

Kontaktperson/pårørende
Navn:
E-post:
Telefon:
Relasjon:
Skjema sendes til vera.isachsen@redcross.no
eller per post til Bodø Røde Kors v/Vera Isachsen, Pb. 588, 8001 Bodø

Helg

Samtykkeerklæring
Signeres og leveres til Bodø Røde Kors

Jeg …………………………………………. gir med dette samtykke til at Bodø Røde Kors
kan behandle personopplysninger og sensitive personopplysninger om meg.
Bodø Røde Kors kan kun innhente personopplysninger og sensitive
opplysninger som er relevante for å tilby en besøksvenn.
Alle ansatte og frivillige i Bodø Røde Kors har taushetsplikt og behandler
personopplysninger og/eller sensitive personopplysninger i tråd med
regelverket.
Jeg er gjort kjent med at formålet med å oppbevare slike opplysninger er å gi
meg og min besøksvenn størst mulig trygghet og forutsigbarhet.
Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og Bodø Røde Kors vil
slette/makulere alle data om meg og min person når jeg ikke lenger har en
besøksvenn via Bodø Røde Kors.
Jeg er gjort kjent med hvilke personopplysninger som er registrert om meg i
Bodø Røde Kors, og at jeg kan unnlate å dele personlige og sensitive
opplysninger.

Dato ……………….

Underskrift …………………………………..

Forventningsavklaring
Beholdes av søker

Besøksvennens formål er å være en venn og samtalepartner, av og til også en
hjelper i nøden, men ikke en som utfører praktiske tjenester andre instanser
like gjerne kan utføre.
En besøksvenn har undertegnet taushetsløfte, gjennomgått kurs i regi av Røde
Kors om det å være besøksvenn, samt gjennomgått et intervju før hun eller han
får et oppdrag.
En besøksvenn er frivillig og mottar ikke lønn for sine tjenester.
Du som mottar besøk skal dekke de direkte utgiftene til avtalte turer, kulturelle
aktiviteter eller kafé-besøk.
En besøksvenn skal ikke motta gaver av betydning fra deg, selv etter langt
oppdragsforhold. En besøksvenn skal heller ikke håndtere dine penger,
bankkortkode, spillekort eller verdisaker.
Du og din besøksvenn avtaler i fellesskap når dere skal møtes. Vanlig er to
timer annenhver uke, eller en time hver uke. Dere har begge ansvar for å gi
beskjed dersom det oppstår forhindringer for avtalt møte.
Dersom du ønsker å avslutte oppdraget eller har andre spørsmål, kontakt Bodø
Røde Kors besøkstjeneste på tlf 904 01690.

Lykke til med mange gode stunder sammen med din besøksvenn!

