Frivillige 65 år + søges til forskningsinterviews
Forskningsundersøgelsen foretages af
VIVE- Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Om undersøgelsen
VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd foretager i øjeblikket en
forskningsundersøgelse om frivillighed på ældreområdet, og søger i den forbindelse
personer, der har lyst til at deltage i et interview og fortælle om deres erfaringer med at være
frivillig besøgsven.
Formålet er at undersøge, hvad der motiverer frivillige til at engagere sig i frivilligt arbejde
på ældreområdet. Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet MATURE, der
problematiserer organiseringen af fremtidens velfærdsservice på ældreområdet. Yderligere
information om MATURE kan findes på hjemmesiden: http://mature-project.dk/
Hvem søges?
Til forskningsinterviewene søges kvinder og mænd, der er 65 år eller derover. Det er
yderligere en betingelse, at du på nuværende tidspunkt arbejder frivilligt som besøgsven
eller lignende.
Interviewet vil have en uformel karakter og handle om, hvordan du kom i gang med dit
frivillige arbejde og dine oplevelser med at være frivillig besøgsven.
Hvor og hvornår?
Interviewet vil blive afholdt i marts eller april måned 2018. Du bestemmer, om interviewet
skal afholdes hjemme hos dig eller på VIVE i København K. Afhængigt af hvad der passer
dig, vil tid og sted for interviewet blive aftalt ved kontakt. Vi dækker eventuelle
transportudgifter.
Interviewet varer ca. en time og vil blive optaget. Optagelserne vil efterfølgende blive
opbevaret og behandlet fortroligt.
Som tak for din deltagelse vil du modtage en lille gave.
Kontakt
Har du lyst til at stille op til et interview og fortælle om dine erfaringer med at være frivillig
besøgsven, bedes du kontakte Gabriela Kruse Larsen på mail gkl@vive.dk eller telefon 33
48 08 99. Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte, projektleder
på MATURE og seniorforsker på VIVE, Anu Siren på mail anu@vive.dk eller telefon 33 69
77 53.

