
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Her lægger vi vægt på, at …. 
 

 Du husker, at du er frivillig, og passer på dig selv. 

 Du har forståelse og respekt for, at de vigtigste mennesker i De Hjemløses 

Venner er de udsatte/hjemløse 

 Du viser lige netop dem, at de er særligt velkomne i butikken 

 Du glæder dig over at være med i vores fællesskab 

 Du oplever, at De Hjemløses Venner sætter pris på din indsats 

 Du er glad når du kommer – og gerne endnu gladere, når du går hjem 

 Kunderne i butikken kan mærke den gode stemning og modtager et smil, 

selvom det måske er det eneste, de tager med sig, når de går. 

 Du respekterer, at nogen af jer har fået tildelt en særlig rolle – som 

koordinatorer eller tovholdere – og i visse situationer har det afgørende ord, 

når der opstår tvivl. 

 Du overholder de aftaler/regler, som er i butikken, og bidrager med dine 

ideer, når der skal laves nye.  

 Vi ved fælles hjælp og til fælles glæde sikrer, at personaleforholdene er 

optimale – rene toiletter, ryddelige fællesrum osv.  

 Du tager initiativ – f.eks. når der skal købes ind til måltider, når der trænger til 

at blive støvet af osv. 

 Du siger til i god tid, når du får følelsen af, at disse værdier ikke bliver 

efterlevet, og at du bidrager positivt til en løsning. 

 Du holder dig orienteret om det, der bliver slået op på opslagstavlen i 

personalerummet. 

  



 Vi har regler…. 

Som alle skal overholde, og som fremgår af opslag/notesbøger i butikken og på 

lageret. – F.eks. 

 Den vigtigste: ”Spørg, hvis du er i tvivl”!!  

 Lovgivningen og aftagere stiller krav til affaldssortering. Derfor er der 

skilte, der fortæller, hvad der skal i hvilke spande 

 Tøjet, vi sender videre til ”Balkan”, skal være brugbart (helt og rent) og 

pakkes specielt 

 Ting, der bliver placeret hos Klaus (i daglig tale ”Direktøren”      ), må 

ikke flyttes/sælges, før han sætter dem på lagerhylderne igen (de skal 

vurderes og måske sælges via Lauriz.com) 

 Varerne på lagerets hylder og i butikken skal være rene og hele – og i 

butikken skal de være prismærket. 

 Vagtskemaer og ferieplanlægning skal være ajourført, så vi sikrer, at der 

altid er bemanding i butikken 

 Vi betaler forplejning til frivillige på arbejde. 

 Vi har ikke personalerabat. – En anden skal sætte pris på den vare, du 

måtte ønske at købe, og du afregner ved kassen. 

 Åbner du en kasse på lageret, skal hele kassen sorteres. 

 Du kan vælge en ting til 200 kr. fra hylderne i butikken, når du har 

fødselsdag. Har du rund fødselsdag kan du vælge for 250 kr.  

 Er du syg i mere end tre uger, får du en blomst. 

 Vi fejrer butikkens fødselsdag hvert år med kagemand 


