
 

Spjöllum saman - Reykjavík 
 

Kæri sjálfboðaliði,  

Takk fyrir að taka þátt í þessu samfélagsverkefni sem unnið er af 

félagsmiðstöðvum Reykjavíkur í samstarfi við Landssamband eldri borgara og 

Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Hér koma upplýsingar og verkefnið:  

Nokkur atriði:  

● Hópurinn sem við munum vera í sambandi við eru einstaklingar sem eru 85 

ára  eða eldri, búa einir og fá heimaþjónustu frá Reykjavíkurborg. 

● Mikilvægt er  að ganga úr skugga um að viðmælandi viti að þú sért 

sjálfboðaliði en ekki starfsmaður Reykjavíkurborgar.  

● Verum jákvæð og hvetjandi. Hvetjum til samtala sem létta á hjartanu, 

hlustum og njótum.  

Með verkefninu er ætlunin að veita félagslegan og sálrænan stuðning á 

tímum Covit-19 þegar margt  fólk upplifir félagslega einangrun og vanmátt.  

Sá stuðningur fer fram í gegnum símtöl.  
f 

Verkefninu er ekki ætlað að koma í stað heimaþjónustu, heimahjúkrunar eða 

annarar þjónustu Reykjavíkurborgar.  
f 

Sjálfboðaliðar skulu virða friðhelgi viðmælenda. Ef sjálfboðaliðar hafa áhyggjur af sínum 

símavinum skal sá hinn sami ræða við verkefnastjóra/tengilið í sínu hverfi sem kemur 

skilaboðum til heimaþjónustu.  
 



 

● Hringt er eftir þörfum 2-3 í viku.  

● Starfsmaður félagsstarfs verður í sambandi við sjálfboðaliða vikulega. Við 

erum þess utan alltaf tiltæk til þess að styðja við ykkur. Mikilvægt er að 

halda skrá utan um fjölda símtala við símavini sína.  

                                           Tillögur að umræðuefnum:  

Fyrstu kynni/létt spjall (u.þ.b. 10-20 mín) 

Ég las bók 

Horfði á 

Hlustaði á fréttir.. 

Eru góðar gönguleiðir í nágrenninu? 

Umræður um þjóðfélagsmál, lóan er komin... 

Allt milli himins og jarðar 

Þegar góð kynni hafa myndast 

Gott að fá tilfinningu fyrir tengslaneti viðkomandi 

Hvetja fólk til að sofa vel -  Hvernig svafstu í nótt? 

Hvetja til að hreyfa sig - morgunleikfimi á RUV 

Hvetja til að borða reglulega og drekka vel af vatni.  

Er eitthvað sem þú þarft núna? Hvað gætir þú þurft til að auðvelda daginn? 

Við vonum innilega að verkefnið verði til góðs fyrir alla aðila og að þú, kæri 

sjálfboðaliði, fáir ánægju af þínu framlagi. Tengiliður þinn í hverfinu er alltaf til 

taks og tilbúin til að veita stuðning.  

 

Tengiliður verkefnis er Bryndís Hreiðarsdóttir, s.849-3847, 

bryndis.hreidarsdottir@reykjavik.is 

 

Tengiliðir eru einnig í hverju hverfi fyrir sig.  
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