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Frivillighetsportalen





Profiler i Oma Röda Korset

Osasto/avdelning Omassa / I Oma Kontaktade
FRK Åbo svenska avdelning 119 119
FRK Pargas avdelning-SPR Paraisten osasto 94 94
FRK Kimito avdelning-SPR Kemiön osasto 21 17
FRK Nagu avdelning-SPR Nauvon osasto 15 7
FRK Dragsfjärd avdelning 14 13
FRK Iniö avdelning 14 14
FRK Korpo avdelning-SPR Korppoon osasto 13 13
FRK Hitis avdelning 9 7
FRK Houtskär avdelning 9 8
FRK Västanfjärd avdelning 5 3



Avdelningens uppgifter i Oma

• Sköta hur avdelningen presenterar sig i Oma
• Kontakta och ta emot nya frivilliga
• Kommunicera med frivilliga
• Skapa verksamhetsgrupper och öppna grupper
• Skapa händelser
• Sköta vänförmedling

→Administrera avdelningen i Oma



Användarnivåer i Oma

• Vanlig användare
• J1-frivillig eller J2-frivillig
→Rätt att administrera avdelningen i Oma

• Vänförmedlare
→Rätt att administrera avdelningens 

elektroniska vänförmedling



Användarnivåer i Oma

Vanlig användare
• Kan redigera sin egen användarprofil
• Ser egen avdelning, meddelanden, egna grupper, händelser
• Ser sin egen avdelnings sida (presentation, grupper)
• Kan bläddra i grupper, ansöka om medlemskap i dem och gå 

med i öppna grupper
• Får skapa öppna grupper
• Kan skapa evenemang (förutsätter medlemskap i någon 

verksamhetsgrupp)
• Kan redigera verksamhetsområde



Användarnivåer i Oma

J2-frivillig
• Har tillgång till avdelningens administrationsvy
• Kan redigera avdelningens beskrivning
• Ser avdelningens frivilligas uppgifter
• Kan skapa och ta bort verksamhetsgrupper
• Kan skicka meddelanden till hela avdelningen
• Kan skicka meddelanden till alla som är markerade som 

gruppledare i avdelningen
• Kan inaktivera en grupp



Användarnivåer i Oma

J1-frivillig
• Namntecknare, admin för Oma
• Distriktet ger J1-rättigheter, minst två per avdelning
• Kan ge J2-rättigheter åt en annan användare
• Kan ta bort J2-rättigheter

• (OSSI: Man meddelar avdelningens namntecknare, styrelse, 
verksamhetsgranskare och verksamheternas kontaktpersoner, 
ser avdelningens medlemmar)



Arbetssätt

Pararbete (team)
• För att ta emot nya
• För kommunikation
• För gruppledning
• Oma är en del av de här funktionerna i 

avdelningen



Händelser i Oma

• Information om Röda Korsets verksamhet 
via en händelsekalender

• Kurser, gruppträffar, insamlingar, 
frivilliguppdrag, andra evenemang

• Alla som är medlem i minst en 
verksamhetsgrupp i Oma kan skapa en 
händelse



Frivilliga

Nya frivilliga
• Oma är en länk i processen hur man tar emot nya

CASE ÅBO SVENSKA



Oma under Coronaepidemin

Omas verktyg för kommunikation
• Information till frivilliga om avdelningens 

verksamhet, frivilliguppdrag, händelser, utbildningar, 
möten, träffar

• Meddelanden till hela avdelningen (via 
administrationsvy)

• Meddelanden till gruppledare (via administrationsvy)
• Meddelanden till medlemmar i en grupp (via egen 

användarprofils startsida)



Oma under Coronaepidemin

Nya frivilliga
• Oma är skapat för att stöda organisationens 

helhetsberedskap och för att ta emot nya frivilliga
• Be de som vill vara med och hjälpa skapa en profil i Oma

→ Man får veta vilka intressen och kunskaper de nya 
frivilliga har, när de kan hjälpa osv.

→ Man får deras kontaktuppgifter
→ Frivilliga är samlade på ett ställe vilket hjälper 

koordination 
• Dags att kolla processer hur man tar emot nya



Oma under Coronaepidemin
Nya frivilliga

• Skapa lediga frivilliguppdrag
• Skapa händelser också om distansmöten/träffar; använd roller
• Skapa en grupp

→ Informationskanal: Info om avdelningens verksamhet, uppdrag i 
anslutning till coronaepidemin (om ni har sådana), möjlighet att 
länka till lediga frivilliguppdrag/händelser, (också ”virtuell 
verksamhet”)

→ I gruppens diskussionsforum kan ni berätta om vad som händer 
efter att man skapat en profil (hur och när avdelningen tar 
kontakt)

→ Möjlighet att minska frustrationen när man väntar ett uppdrag 
eller personlig kontakt från avdelningen
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