Riktlinjer för frivilligt arbete

— på Martinus Institut och Martinus Center Klint

Vi är glada för att du vill ägna din tid åt att vara
frivillig medarbetare på Martinus Institut och
Martinus Center Klint.
Här kan du läsa om hur arbetet är organiserat,
vilka regler du ska följa och vilka rättigheter du
har som frivillig medarbetare hos oss. Utgångspunkten är att alla – både frivilliga, gäster, kursdeltagare och anställda medarbetare – ska ha en
god och inspirerande upplevelse. Därför hoppas
vi att du vill använda några minuter till att läsa
igenom riktlinjerna. Om du undrar över något är
du naturligtvis alltid välkommen att fråga.
Välkommen till oss!

drivs av Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut, en stiftelse som grundades av
Martinus med syftet att förmedla hans andliga
vetenskap. Det innebär att bevara, översätta
och ge ut Martinus verk, samt att informera
och undervisa utifrån det.
Martinus Institut

ligger på Mariendalsvej på Frederiksberg
i Köpenhamn, där Martinus bodde och
arbetade i nästan 40 år fram till sin död år
1981. I dag inrymmer huset organisationens
administration, bokförsäljning och förlag. Förlaget ger också ut tidskriften Kosmos. Huset
är samtidigt ett kurscenter där det arrangeras
föredrag, seminarier och studiegrupper.
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Det betyder att vi har en god fördelning
vad gäller kön, ålder, utbildning, social
bakgrund, erfarenheter, m.m., och det
har vi stor nytta av.

Vårt arbete baseras på frivillighet

Vår arbetsplats är idealistisk. Det betyder att det bärande elementet är vårt
gemensamma intresse för Martinus
andliga vetenskap – och det betyder
samtidigt att vi alla är intresserade av
att skapa ett samarbete som präglas av
vänskap och positiva umgängesformer.

Vi har endast några få avlönade anställda och många frivilliga medarbetare.
Organisationen har för närvarande
nio fast anställda, tre projektanställda
och flera hundra frivilliga. Även om vi
får intäkter från både bokförsäljning,
tidskriften Kosmos, kurser och andra
aktiviteter kan de långt ifrån täcka alla
våra omkostnader. Martinus Institut och
Martinus Center Klint har stora årliga
utgifter för att uppfylla organisationens
syfte. Därför är vi beroende av gåvor och
arv – och inte minst frivillig arbetskraft.
Mångfald är ett plus

Organisationen rymmer många olika
människor och vi värdesätter mångfald.
Våra anställda och frivilliga medarbetare representerar olika fackkunskaper
och har olika personliga förutsättningar.

Vilka är vi?
Martinus Institut och Martinus
Center Klint

Riktlinjer för Martinus
Institut och Martinus
Center Klint

Intresset utgör grunden

Arbeta så mycket du önskar

Som frivillig kan du engagera dig
alltifrån några timmars insats till
heltidsuppgifter under flera år. Det
bestämmer du individuellt med den
ansvariga för det område som du vill
arbeta inom. På Martinus Center Klint
arbetar våra frivilliga normalt fyra−fem
timmar under arbetsveckorna, men du
kan också göra en annan överenskommelse. Under de sex sommarveckorna
förpliktigar du dig dock till att arbeta
minst en vecka i sträck.

Martinus Center Klint

utgör sätet för huvuddelen av organisationens undervisning i natursköna omgivningar
vid kusten nära Nykøbing i Sjælland. Martinus
grundade centret år 1935 och i dag är
Martinus Center Klint ett stort och modernt
semester- och kurscenter där intresserade
människor kan delta i kurser samt via självstudier fördjupa sig i Martinus världsbild.
Martinus huvudsyfte

var att inspirera människor till ”att uppfylla
kärlekslagen” och det syftet är fortfarande
grunden för allt vårt arbete. Som frivillig
medarbetare betyder det att du är en del av
ett vänligt och inkluderande samarbete som
du själv bidrar till att skapa.
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Arbetsplatser
Som frivillig knyts du till våra centrum:
Martinus Institut
Mariendalsvej 96
2000 Frederiksberg
Danmark
Martinus Center Klint
Klintvej 69
4500 Nykøbing Sjælland
Danmark

sommarsäsongens sex veckor samt
de tre arbetsveckorna varje år: runt
påsk, i mitten av juni och i oktober
(höstferier i Danmark). Det mesta av
arbetet organiseras i grupper där en
eller flera ansvariga personer sörjer
för att bestämda uppgifter blir lösta.
Undervisningsgruppen har exempelvis
ansvar för att hålla föredrag, leda studiegrupper och simultantolka, medan
andra grupper arbetar med att ge ut
och översätta Martinus verk och att ge
ut tidskriften Kosmos.

Arbetet kan äga rum på dessa centrum eller t.ex. i hemmet beroende på
uppgifterna.

Det finns i normala fall en ansvarig person från en av våra arbetsgrupper som
du knyts till som frivillig. Det är denna
ansvariga person som är din arbetsledare. Din arbetsledare ska sörja för att
hjälpa dig att komma igång med dina
uppgifter och säkra att de blir lösta på
ett tillfredsställande sätt. Om du vill
avsluta ditt samarbete med oss ska du
säga detta till din ansvariga arbetsledare. Denna person kan å sin sida även
avsluta samarbetet med dig, om arbetet inte fungerar eller om det inte finns
fler uppgifter att utföra. Din ansvariga
arbetsledare är i normala fall en person,
men det kan också vara en grupp.

Du kan engagera dig frivilligt hos oss
på olika sätt och påta dig såväl praktiska som andra uppgifter.
På Martinus Institut kan uppgifterna
t.ex. bestå av:
Arkivering
Korrekturläsning
IT
Hantverk
Trädgårdsarbete

På Martinus Center Klint kan uppgifterna t.ex. bestå av:

•
•
•
•
•

Städning
Reception
Hantverk
Trädgårdsarbete
Arbete i kafé och kök

På Martinus Center Klint finns det
behov av frivilligt arbete året runt, men
det behövs många frivilliga under
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Som frivillig får du inte något arbetskontrakt utan du knyts i stället till oss
genom en muntlig överenskommelse.
Ibland skriver vi dock skriftliga samarbetsavtal, t.ex. med översättare. Ditt
frivilliga arbete omfattas därför inte
heller av samma regler som gäller för
organisationens anställda medarbetare. Men vi räknar ändå med att du
håller dina överenskommelser med oss,
liksom vi å vår sida håller våra överenskommelser med dig.
Vem är din arbetsledare?

Arbetsform och uppgifter

•
•
•
•
•

Överenskommelse om
frivilligt arbete

Om du får förhinder

Rabatt på kost och logi
Som frivillig på Martinus Center Klint har
du möjlighet att delta i undervisningsaktiviteterna och vi kan också erbjuda
dig kost och logi till medarbetarpris.

Det frivilliga arbetet varierar mycket
från område till område, men arbetsbeskrivningarna för de enskilda uppgifterna får du av din ansvariga person
för uppgiften. Arbetsbeskrivningarna
förklarar uppgifternas praktiska innehåll, hur mycket tid de kräver och vilket
stöd du kan få.

När du kommer överens med oss
om att lösa en uppgift, räknar vi som
utgångspunkt med att du löser denna
som överenskommet. Om du ändå
blir försenad eller får förhinder, är det
viktigt att du så snabbt som möjligt
informerar din ansvariga arbetsledare
så att vi kan hitta en lösning.
Ömsesidig lojalitet

När du arbetar frivilligt för oss, utgår vi
från att du känner dig bekväm med att
representera vår organisation och att
uppträder på ett lojalt sätt gentemot oss.
Som frivillig ska du inte uttala dig å organisationens vägnar. Du kan gärna uttala
dig som privatperson, men då räknar vi
med att du uttalar dig på ett sätt som är
lojalt och faktamässigt korrekt om både
organisationen och dina kollegor. Det
betyder inte att vi inte önskar ta emot
kritik. Om du som frivillig upplever att
något kan kritiseras, ska du aldrig tveka
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tion eller känsliga personuppgifter som
du får genom ditt arbete hos oss. Men
vi ger dig naturligtvis instruktioner i hur
du ska upprätthålla reglerna, om det är
relevant i förhållande till de uppgifter
som du ska lösa.
Du ska följa lagstiftningen

För Martinus var det mycket viktigt att
alla institutets och centrets aktiviteter
följer samhällets lagar – och det gäller
fortfarande. Som organisation önskar
vi inte att bli förknippade med någon
form av olaglighet. Vi begär inte att
se ett utdrag ur straffregistret. Men vi
accepterar inte att du vid sidan om ditt
frivilliga arbete för oss utför eller stöttar
olagliga aktiviteter.
att ta upp detta med din ansvariga arbetsledare eller till den dagliga ledningen, så att vi kan rätta till det.
Frivilliga och anställda

Hos oss arbetar frivilliga och anställda
nära tillsammans. Det är därför viktigt
att bägge parter förstår varandra och
respekterar varandras olika roller. Som
frivillig ska du bland annat kunna acceptera att beslut fattas i gemenskap.
Du ska känna att det är i sin ordning
att andras förslag och idéer kan väljas
framför dina egna.
Konfliktlösning

Om du upplever en konflikt med någon
av dina kollegor, uppmanar vi dig i
första hand att försöka finna en lösning
genom att tala med den berörda
personen. Om det inte lyckas, ska du
kontakta din ansvariga arbetsledare,
den dagliga ledningen eller i sista hand
rådet (organisationens styrelse), så kan
du få hjälp med att finna en lösning.
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Din feedback välkomnas

Om du som frivillig har förbättringsförslag eller kritik som vi kan använda
framöver, dela den med din ansvariga arbetsledare eller ta upp det på
ett samarbetsmöte Om du har goda
idéer, är vi alltid mycket intresserade.
Vi förväntar oss dock att din kritik är
konstruktiv och konkret.
Få en rekommendation

Det kan vara en merit att ha varit frivillig
medarbetare inom en organisation
som vår. Det kan t.ex. ha betydelse för
dina möjligheter när du söker arbete.
Om du som frivillig önskar en rekommendation eller referens från oss, är du
därför välkommen att vända dig till din
ansvariga arbetsledare.
Var aktsam med persondata

Som frivillig ska du medverka till att
upprätthålla EU:s dataskyddsförordning och dataskyddslagen. Det betyder
att du inte får föra vidare privat informa-

Åldersgräns

För att knytas till oss som frivillig ska
du ha fyllt 18 år. Om du är under 18
år, kan du fortfarande få lov att delta i
det frivilliga arbetet, men endast om
en av dina föräldrar eller någon annan
myndig person är med och ansvarar
för dig.

Om du får ekonomiskt stöd

Det finns särskilda regler för frivilligt arbete om du t.ex. mottar arbetslöshetsersättning, dagpenning, aktivitetsstöd,
aktivitetsersättning eller andra former
av ekonomiskt stöd. Vilket slags frivilligt
arbete du får utföra, är beroende av
stödet. Om du överträder reglerna,
kan a-kassan påverkas. Därför är det
mycket viktigt att du är grundligt insatt
i reglerna eller frågar din a-kassa eller
Försäkringskassan. Vi har dessvärre
inte kompetens att ge råd om reglerna.
Generellt gäller dock att du som mottagare av dagpenning eller delpension
gärna får arbeta frivilligt för oss. Vår organisation är allmännyttig och baseras
på frivillig arbetskraft. Men du ska ändå
vara uppmärksam på gränserna för
arbetstiden per vecka resp. per månad.

Arbetsskadeförsäkring

Som frivillig omfattas du av organisationens arbetsskadeförsäkring. Om
du skulle ha sådan otur att du skadas under ditt arbete, ska du därför
genast meddela detta till din ansvariga arbetsledare, så att vi kan hjälpa
dig med det vidare förloppet. Det är
mycket viktigt att du fyller i en arbetsskadeblankett som vi kan hjälpa dig att
skaffa. Du ska dessutom inhämta ett
läkarintyg hos din läkare. Läkarintyget
är nödvändigt för att försäkringsbolaget ska kunna behandla din arbetsskadeanmälan.
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Bli frivillig på Martinus Institut och
Martinus Center Klint
Vi kan erbjuda dig:

•
•
•
•
•

en inspirerande och motiverande arbetsgemenskap
möjlighet att knyta nya vänskapsband
möjlighet att utveckla dina kompetenser
kost och logi till reducerat medarbetarpris
möjlighet att bidra till Martinus Sak

Vi litar på att du:

• löser dina uppgifter som överenskommet
• medverkar till en positiv och vänlig samarbetskultur
• säger till om du har frågor eller kritik, eller om du
behöver hjälp
• representerar vår organisation på ett lojalt sätt
• inte överträder lagen när du är frivillig hos oss
Kontakt

Om du är intresserad av frivilligt arbete hos oss, kan du
kontakta oss på telefon +45 38 38 01 00 eller per e-post
på: info@martinus.dk
Läs mer om oss på martinus.dk

Martinus Institut
Mariendalsvej 94
2000 Frederiksberg

Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
4500 Nykøbing Sj.

+45 38 38 01 00
info@martinus.dk
www.martinus.dk

+45 59 30 62 80
info@martinus.dk
www.mcklint.dk

