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de vrijwilliger en Joka

















De vrijwilliger kent en staat achter het doel van Joka, nl. engagement opnemen om extra
aandacht te geven aan de bewoners van de voorziening.
De deelname aan het kamp is vrijwillig en onbetaald. Kost en inwoon zijn ten laste van de
voorziening.
Joka is als organisatie verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en verzekert de
vrijwilliger tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tegenover
derden. De vrijwilliger moet elk ongeval zo snel mogelijk melden op het nationaal
secretariaat.
De taak van de vrijwilliger is altijd aanvullend, een surplus. De vrijwilliger kan geen taken
opnemen die gekwalificeerd personeel vereisen. Joka bewaakt dit door de nodige
afspraken te maken met de kampverantwoordelijke en de voorziening.
De vrijwilligers plannen zelf de activiteiten van het kamp, in samenspraak en overleg met
de verantwoordelijken van de voorziening. Iedere vrijwilliger is dus medeverantwoordelijk
voor het welslagen van het kamp.
De vrijwilliger past zich aan aan de leefregels van de voorziening en aan de afspraken en
richtlijnen (o.a. beroepsgeheim zoals bepaald in art.458 van het strafwetboek wat betreft
taken, activiteiten, uren, algemene houding, enz.). Hij neemt een open en respectvolle
houding aan ten aanzien van de religieuze, filosofische en politieke overtuiging van de
bewoners en het personeel van de voorziening.
Het kamp is een groepsgebeuren en de vrijwilliger engageert zich om de hele week actief
mee te werken. De vrijwilliger mag het kamp alleen verlaten als hij daarvoor ernstige
redenen heeft en met medeweten van de intern verantwoordelijke en het Joka-secretariaat.
Indien de vrijwilliger het kamp of de groep toch op eigen houtje zou verlaten, is hij niet
verzekerd.
De vrijwilliger geeft toestemming om foto’s van het Joka-kamp te publiceren -in alle Jokapublicaties- waar hij/zij herkenbaar opstaat. Bezwaren hiertegen moeten ons vòòr het kamp
per mail telefonisch bereiken. Op die manier respecteren we de wet op de privacy.
Joka verwacht van de vrijwilliger dat hij aanwezig is op de voorbereidende contactdag in
de voorziening waar hij op kamp zal gaan.
De jongere probeert op het jaarlijks vormings- en ontspanningsweekend aanwezig te zijn.
Joka nodigt de vrijwilliger uit op bijeenkomsten en stuurt hem gratis het driemaandelijks
tijdschrift ‘Jokazetje’.
De vrijwilliger kan voor vragen, opmerkingen en suggesties steeds terecht bij Joka en haar
medewerkers.
Indien er ernstige redenen bestaan om deze overeenkomst te verbreken, zullen zowel de
vrijwilliger als Joka hiertoe besluiten na verwittiging en overleg met de betrokkenen.

CONTACTGEGEVENS JOKA
 Joka - Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel
 02 248 10 42
 info@jokaweb.be

