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INLEDNING

Röda Korset är den största frivilligorganisationen i världen. Dess primä-
ra uppgifter genomförs med hjälp av frivilliga. I de nationella förening-
arna finns miljoner människor som varje dag frivilligt arbetar för Röda 
Korsets humanitära hjälpinsatser. Det som förenar dessa människor är 
Röda Korsets principer. 

Policyn för Finlands Röda Kors frivilligverksamhet vänder sig till alla fri-
villigmedarbetare och arbetstagare i organisationen. Den styr samti-
digt beslutsfattandet och utvecklingen inom frivilligverksamheten. Po-
licyn åskådliggör bron mellan organisationen och frivilligheten: där slås 
fast rättigheterna och skyldigheterna i verksamheten för den frivilliga 
och för organisationen. 

Policyn är Finlands Röda Kors ställningstagande för frivilligheten. Frivil-
ligverksamheten är en viktig form av medborgaraktivitet som stärker 
den gemensamma välfärden och berikar livet i gemenskapen. Genom 
sin frivilligverksamhet erbjuder Röda Korset människorna en kanal för 
att påverka sitt eget liv och sin gemenskap. Till Röda Korsets roll hör å 
andra sidan att komplettera myndigheternas service genom egna frivil-
ligprogram. Målet med policyn är också att öka samhällets uppskatt-
ning och konkreta stöd för frivilligverksamheten. 

Policyn för Finlands Röda Kors frivilligverksamhet bygger på Interna-
tionella rödakors- och rödahalvmånefederationens riktlinjer för frivil-
ligverksamhet (1999). Sin första policy för frivillig-verksamhet antog 
Finlands Röda Kors vid stämman i Jyväskylä år 2002. Den nya organi-
sationsstyrelsen tillsatte år 2006 en arbetsgrupp för att utvärdera och 
förnya policyn. Den omarbetade policyn godkändes vid stämman i Ule-
åborg år 2008.
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BAKGRUNDEN OCH MÅLEN MED FRIVILLIG-
VERKSAMHETENS POLICY INOM FINLANDS RÖDA KORS

Vi förbättrar situationen för utsatta människor genom att mobilisera den humani-
tära kraften.
Röda Korsets och Röda Halvmånens Strategi 2010

Frivilligverksamheten utgör grunden och ett sätt att arbeta för Röda Korset och 
Röda Halvmånen. Med hjälp av den förbättras situationen för utsatta människor 
enligt principen från människa till människa. Policyn är avsedd att stärka och ut-
veckla frivilligverksamheten samt den frivilligas ställning och rättigheter i organi-
sationen. På det sättet kan man även slå vakt om att organisationens primära upp-
gift blir genomförda. 

Frivilligverksamheten bygger på organisationens principer och primära uppgift. Med 
sin frivilligpolicy vill Finlands Röda Kors understryka verksamhetens ställning och be-
tydelse inom organisationen och i samhället. Genom att stärka de frivilliga medarbe-
tarnas ställning uppmuntrar organisationen till ansvarstagande i samhället.

Policyn är inriktad på att nå följande mål:

- Frivilligverksamheten stärker rödakorsvärderingarna i samhället. 

- FRKs organisationsstruktur stöder frivilligverksamheten. För denna ställs
 tillräckliga resurser till förfogande 

- Frivilligverksamheten har ett samhällsinflytande och den främjar individens 
 välmåga. Den iakttar, reagerar och svarar på de föränderliga behoven i 
 samhället. 

- Frivilligverksamheten når de människor som är i behov av stöd och erbjuder 
 dem aktiviteter och tjänster. 

- Frivilligverksamheten ger möjlighet att förverkliga och utveckla sig själv. 
 Den erbjuder meningsfulla och för aktörerna betydelsefulla möjligheter att
 hjälpa och delta.
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FRIVILLIGVERKSAMHETENS POLICY

1. Frivilligmedarbetaren i Finlands Röda Kors 

• Frivilligmedarbetaren är en person som av egen vilja deltar i frivilligverksamhet 
 inom Finlands Röda Kors. Personen tjänar varken materiellt eller ekonomiskt 
 på verksamheten. 

• Den frivilliga arbetar utan lön ”från människa till människa”. Idén är att frivillig
 heten ska vara till gagn för gemenskapen. 

• Frivilliga inom organisationen är
  • aktivt verksamma medlemmar och frivilliga av vilka i regel förväntas
   medlemskap  
  • frivilliga som deltar sporadiskt. 

2. Frivilligmedarbetarens rättigheter och skyldigheter
 inom Finlands Röda Kors frivilligverksamhet

Den frivilliga har rätt att
• delta i uppgifter inom FRKs frivilligverksamhet efter kunskap och intresse. 
• få den utbildning, kunskap, handledning och stöd som uppgiften kräver.
• delta i planeringen och utvecklingen av verksamheten och som medlem 
 påverka beslutsfattandet. 
• agera i en trygg verksamhetsmiljö.
• få och ge respons och känna uppskattning.
• kunna utvecklas som frivillig.

Den frivilliga rekommenderas
• få ersättning för sådana kostnader av regelbundna frivilliguppgifter som inte 
 kan anses rimliga med tanke på medverkan i frivilligverksamhet. 

Den frivilliga är skyldig att
• handla enligt Röda Korsets värderingar och principer och enligt de riktlinjer 
 och stadgar som godkänts av FRK.
• binda sig vid verksamheten till den del han frivilligt och på ett överenskommet 
 sätt har lovat.
• delta i den introduktion och utbildning som uppgiften kräver.
• informera om de brister och risker han stött på i verksamheten.
• iaktta sådan tystnadsplikt som verksamheten kräver.
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3. Finlands Röda Kors rättigheter och skyldigheter inom frivilligverksamheten 

Organisationen är skyldig att
• planera, genomföra och utvärdera FRKs verksamhet ur frivilligverksamhetens synvinkel
 enligt denna policy. 
• se till att de frivilligas rättigheter tillgodoses.
• allokera tillräckliga resurser för frivilligverksamheten.
• ta emot sådana som är intresserade av frivilligverksamhet och försöka hitta uppgifter 
 för dem enligt deras färdigheter.
• erbjuda de frivilliga den introduktion, utbildning, professionellt stöd och handledning 
 de behöver i uppgiften samt verktyg för att underlätta arbetet och för att stärka
 rödakorsprinciperna.
• bedöma riskerna i de olika verksamhetsformerna och garantera en tillräckligt säker 
 verksamhetsmiljö.
• fastställa de frivilligas rättigheter och skyldigheter i de olika uppgifterna.
• ge möjligheter att utvecklas inom frivilligverksamheten.
• föra register över de frivilliga.

Organisationen har rätt att
• övervaka kvaliteten i verksamheten, utvärdera dess effektivitet och besluta om
 dess fortsättning.
• välja frivilliga som är lämpliga för uppgiften.
• lägga ned en verksamhet, om den strider mot rödakorsprinciperna, är olaglig 
 eller om den inte är tillräcklig säker.
• aktivt sporra de frivilliga att bli medlemmar.

4. Rekrytering av nya frivilliga för verksamheten 

• Nya frivilliga medarbetare rekryteras aktivt.
• Rekryteringen sköts öppet och opartiskt. 
• Vid rekryteringen beaktas önskan om att de rödakorsfrivilliga representerar
 mångfalden i samhället. 

5. Avlönat arbete i relation till frivilligverksamhet 
 inom Finlands Röda Kors

• Organisationen agerar både i kraft av sina frivilligmedarbetare och sina anställda. 
• De frivilligas uppgifter och de anställdas befattningsbeskrivningar är tydligt definierade.
• De anställdas arbetsinsats inriktas särskilt på att stödja frivilligverksamheten.  

6. De förtroendevalda i Finlands Röda Kors

• De förtroendevalda hör till Finlands Röda Kors frivilliga.
• Förutom den frivilligas rättigheter och skyldigheter bör de förtroendevalda iaktta
 särskilda behörighetsvillkor (19 § i Finlands Röda Kors stadgar).
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