
Kære syerske
Velkommen til Kugledynehjælpen. Vi sætter stor pris på, at du vil hjælpe som syerske.
Dette dokument indeholder praktisk information vedr. din opgave som syerske.

Information om Kugledynehjælpen
Kugledynehjælpen er en non-profit organisation af frivillige, der ved hjælp af plastkugler fra bl.a. tomme roll-on
deodoranter ønsker at hjælpe udfordrede personer - primært børn og unge - med en kugledyne.
Kugledynehjælpens frivillige indsamler i hele Danmark og producerer kugledyner, der hver indeholder op til flere
tusinde plastkugler.

Kugledynerne er gratis og doneres til ansøgere, der ikke kan få bevilget en kugledyne i det o�entlige system, og
ikke har midlerne til selv at anska�e én.
Kugledynehjælpens projekt bygger på frivillighed og tillid til, at kugledynerne bliver doneret til de udfordrede
personer, hvor kugledynerne skaber størst værdi.

Vurderingen af ansøgningerne sker med stor integritet. Der skeles ikke til, hvor i landet der indsamles flest
plastkugler, hvor i landet der doneres flest kugledyner eller, hvor længe en ansøger har stået på venteliste. Der er
således ikke tale om donation efter ”først til mølle” princippet.

Antallet af indsamlede plastkugler er helt afgørende for, hvor mange kugledyner der doneres.
Vi sætter pris på en positiv ånd samt, at vi holder en god tone og behandler hinanden ordentligt.

Kommunikation
Kommunikations mængden i Kugledynehjælpen er meget stor. Derfor bedes følgende venligst overholdt.

Al kommunikation til administrationsteamet foregår via Facebooksidens besked funktion eller pr. mail.
Administrationensteamet vil altid bruge mail til kommunikation.

Kugledynehjælpens mailadresser
● Syerskekontakt: syerskekontakt@kugledynehjaelpen.dk
● Ansøgerkontakt: ansoegerkontakt@kugledynehjaelpen.dk
● Indsamlingskontakt: indsamlingskontakt@kugledynehjaelpen.dk
● Sponsorkontakt: sponsorkontakt@kugledynehjaelpen.dk

Facebook
Netværksgruppe
Hvis du ikke allerede har indmeldt dig i en netværksgruppe, bedes du gøre dette. Det er som udgangspunkt i
netværksgrupperne ambassadørerne og syersker kommunikere sammen.

● Netværk Jylland & Øerne, Ambassadører og Syersker
https://www.facebook.com/groups/kugledynehjaelpen/

● Netværk Fyn & Øerne, Ambassadører og Syersker
https://www.facebook.com/groups/kugledyne/

● Netværk Sjælland & Bornholm, Ambassadører og Syersker
https://www.facebook.com/groups/Kugledyner/
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Indsamlingsgruppe
Kugledynehjælpen har også en landsdækkende indsamlingsgruppe. Vi vil opfordre dig til, at du også melder
dig ind i den. ‘Kugledynehjælpens indsamlingsgruppe (Danmark)’ kan findes via dette link:
https://www.facebook.com/groups/kugledynehjaelpensIndsamlingsgruppeDanmark/

Funktionsbeskrivelse for syerske
Syerske modtager indsamlede kugler fra ambassadørerne i nærområdet, ambassadørerne kontakter syerske og
aftaler indbyrdes om aflevering af kugler. Herefter syes dynerne. Når dynen er færdig, tages der kontakt til
Kugledynehjælpens syerske-kontakt, hvorefter syersken overdrager kugledynen til den glade modtager.

Det forventes at dynen afleveres i pæn og fornuftig stand og er lugtfri.
De udfordrede personer som modtager dynerne er særlig sensitive, hvorfor det kan være en stor udfordring for
modtager, hvis dynen ikke er lugtfri.

Administrationsteamet er dem der ved, hvilken størrelse kugledyne der er behov for at blive syet. Derfor skal
syerskerne ikke begynde at sy en dyne, før de har en aftale med syerske-kontakt.
Det vil være ærgerligt for de udfordrede personer, hvis vi får lavet for mange dyner, som ikke kan afsættes pga
vægten. Der vil dog kunne forekomme perioder, hvor dyner vil komme til at "ligge på lager", hvis der ikke er
ansøgere nok.

Syvejledning
Kugledynehjælpens syvejledning kan findes via dette link: https://www.kugledynehjaelpen.dk/info_syersker.html

Plastkuglerne til kugledynen
Ambassadørerne aflevere plastkugler til syersken. Som udgangspunkt, modtages plastkuglerne rengjorte,
medmindre andet er aftalt med ambassadøren.
Ambassadør og syerske aftaler selv internt, hvordan plastkuglerne kommer fra ambassadøren til syersken.

Andre materialer til kugledynen
Det er som udgangspunkt syerskens opgave, at sørge for dette, men oftest er genbrugsbutikker o.l meget
hjælpsomme med at ska�e stof og tråd. Brug gerne ambassadørerne til hjælp. De er opfordret til at hjælpe
syersken med dette.

Syerske kontaktperson
Syerske kontaktpersonen er en del af Kugledynehjælpens administrationsteam. Det er syerske-kontaktpersonen
som har primær kontakt til syerskerne.  Det også syerske-kontakt som skal kontaktes, når syersken har kugler
nok til at sy en kugledyne.
Kontakt syerske kontaktpersonen, hvis der opstår spørgsmål og lignende.
Syerske kontaktpersonen træ�es via e-mail adressen: syerskekontakt@kugledynehjaelpen.dk
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Retningslinjer for syerske

Retningslinjer for syerske, kan også findes via linket https://www.kugledynehjaelpen.dk/info_syersker.html

Registrering af færdiggjort kugledyne
Når syersken er færdig med kugledynen, skal den registreres.
Registrering kan gøres via dette link: https://goo.gl/forms/1EtqM4XHxoVdxpkK2

Dokumentation medsendes kugledynen
Administrationsteamet sender en e-mail til modtager med dokumentet vedhæftet således, at vi kan dokumentere,
at dokumentet er modtaget. Endvidere vedlægger syersken et print af dokumentet ved kugledynen, når den
doneres. Det er et krav af hensyn til ansvarsfraskrivelsen, at dokumentet ”Vilkår for donation af kugledyne”
udleveres til modtager af kugledynen.

Dokumentet ”Vilkår for donation af kugledyne” kan findes via linket
https://www.kugledynehjaelpen.dk/info_syersker.html

Kort over ambassadører og syersker
På nedenstående link kan du se et kort over andre af Kugledynehjælpens ambassadører og syersker:
https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1NL9doBCk0uSm7KxPgA4VphrozibvgC6L&hl=da
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Kugledynehjælpens hjemmeside
Her kan der findes øvrige oplysninger www.kugledynehjaelpen.dk.

Ændringer i din nuværende tilmelding
Er du allerede tilmeldt, men ønsker at ændre nogle af de oplysninger, som tidligere er givet i forbindelse med
tilmeldingen f.eks: adresse, telefonnummer, email o.l. indsender du blot en ny tilmelding med de korrekte
oplysninger via dette link https://www.kugledynehjaelpen.dk/tilmeld_dig/

Noter venligst * bagefter dit navn, da vores system vil notere at der er en ændring.

Undlad venligst at foretage en udmelding, når der blot er tale om ændringer.

Udmeldelse
Ønsker du på et tidspunkt ikke længere, at være Kugledynehjælpens syerske, kan du til enhver tid udmelde dig
igen. Det kan gøre via dette link: https://goo.gl/forms/9Ew6pFHNwhZxTx3n1

Er du tilmeldt flere ting, hvor du ligeledes ønsker at blive udmeldt, kan dette gøres under samme blanket.
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