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Under gemensam flagg 

– som frivillig i Röda Korset Studietid 3 timmar

Kursupplägg för utbildaren

Kursen vänder sig till nya medlemmar, frivilliga och anställda som 
nyligen har kommit med. Målet är att alla frivilliga går kursen innan 
de börjar sin verksamhet. Meningen är att de friviliga ska förstå sin 
egen roll, sina rättigheter och skyldigheter som rödakorsaktörer.

Rekommendationen är att var och en avlägger introduktionspasset 
före kursen. Man har också kunnat genomföra den för stora all-
mänheten avsedda Vad döljer sig bakom emblemet? – Bli bekant 
med Röda Korset-utbildningen därförinnan.

Avdelningen (eller ett avdelningsområde) arrangerar kursen vid be-
hov eller minst en gång om året, helst inom tre månader från det 
nya frivilliga kommit till avdelningen. 

Som utbildare fungerar organisationsutbildaren eller utbildaren för 
ett annat ämnesområde eller en medarbetare tillsammans med 
promon eller medlemsmästaren. 

Kursen omfattar 3 lektioner och den kan läggas upp
till exempel som 
• en gemensam tillställning för avdelningen,
• en gruppkväll eller  
• en del av grundkursen som hör till verksamhetsformen, 
 t.ex. vänkurs  
  
Kursens syfte är att
• erbjuda alla frivilliga samma baskunskaper om organisationen, 
 om medverkan som frivillig och ge en bild av verksamheten 
 i den egna avdelningen/verksamhetsenheten.
• slå vakt om en högklassig frivilligverksamhet så att alla 
 frivilliga känner Röda Korsets principer och handlar därefter.

• se till att alla frivilliga får stöd och handledning.
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Huvudpunkterna i innehållet

• Introduktion om rödakors- och rödahalvmånerörelsen
 – Vad är Röda Korset? 
 o Röda Korsets historia och ideologi
 o Röda Korsets syfte, särställning, vision och uppgifter
 o Principerna och användningen av emblemet
 o Organisationsstruktur och finansiering 

• Introduktion i frivilligverksamhet
 – Vad innebär frivillighet?
 o Det unika med Röda Korset som frivilligorganisation  i världen
 o De frivilligas rättigheter och skyldigheter och den frivilligas väg
 o Etikregler 
 o Medlemskap och medlemsförmåner
 o Utbildningssystemet
 o Den egna rollen i verksamheten (var och en associerar till 
  Röda Korset, ansvarsfrågor, försäkringar, kostnadsersättningar) 
 o Påverkansmöjligheter

• Röda Korsets verksamhet i den egna avdelningen och
 verksamhetsenheten
 – Hurdan är min avdelning och vilken är min roll i dess hjälp-
 beredskap?  
 o Avdelningen svarar för verksamheten i eget område, vad 
  för slags verksamhet erbjuder avdelningen?
 o Arbetsfördelning i avdelningen, presentation av dess nyckel-
  personer
 o Avdelningens hjälpberedskap och de frivilligas möjligheter 
  att delta
 o Avdelningens verksamheter och presentation av kontakt-
  personerna
 o Hur går jag vidare efter detta som frivillig?

Kursmaterial

Utbildarens basmaterial för kursen  
• Utbildarens kursplan
• Kursens diaserier finns på RedNet 
• Video/dvd Berättelsen om en idé (på Youtube eller distriktsbyrån)
• www.rodakorset.fi

Material för kursdeltagarna
• Medlemsbroschyr
• Guide för den frivilliga
• Broschyr om emblemet
• Broschyr om avdelningen och verksamhetsformerna

Tilläggsmaterial för utbildaren 
(kan lånas t.ex. på distriktsbyrån)
• Ett minne från Soferino
• Materialet för utbildarutbildningens gemensamma modul och   
 instrumentmodul
• Strategin 2011-2014
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(Alternativa)

TID
min

ATTITYDMÅL
(Med vilken attityd framskrider 
utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

Kursöppning och delta-
garpresentation 

…känner personen igen de övriga 
deltagarna från kursen och vet 
kursmålen.

• Välkommen som frivillig!

• Kursmålen och programmet 
kort 

• Presentationsrond: var 
och en berättar sitt namn 
och varför valet föll just på 
Röda Korset. 

15 Häftigt att vi fått så många nya 
aktörer som vill förtydliga Röda 
Korsets budskap på vår ort!

Utbildarens 
kursplan

Kursprogram

DEL 1. Vad är Röda Korset?

• Röda Korsets historia och 
ideologi

• Röda Korsets syfte, 
särställning, vision och 
uppgifter

• emblem

• organisationsstruktur och 
finansiering

• schema över internatio-
nell hjälpverksamhet

...känner rödakorsrörelsens födel-
se och ideologi

…vet Röda Korsets särställning, 
syfte och uppgifter  

...känner organisationens struktur 
i grova drag

…vet FRKs verksamhetsformer i 
hemlandet

…vet hur verksamheten finansieras

…vet emblemets natur och hur det 
används

...vet finansieringskällorna för 
Röda Korsets verksamhet

...kan hålla organisationens finan-
ser och ökningen av katastroffon-
den i sär 

...förstår självständighets- princi-
pens betydelse i finansieringen 

• Berättelsen om en idé - 
dvd

• Föreläsning/Det här är 
Röda Korset -dior

• ”Husdian” eller strategi- 
sammandraget

20 • Vi är inte ensamma! Som 
rödakorsfrivilliga hör vi till 
ett globalt nätverk där vi 
har samma rättigheter och 
skyldigheter att bistå var-
andra

• Staterna har gett Röda 
Korset en speciell fullmakt 
att hjälpa såväl vid kon-
flikter som natur- olyckor 
och uppdraget att skydda 
emblemet  

• Berättelsen 
om en idé -dvd 
(finns på  You-
tube)

• Det här är Röda 
Korset -stordia-
serie

• Strategin

• rodakorset.fi

• Röda Korset 
agerar i Finland

• Broschyr om 
emblemet

• Finansieringen 
av Röda Korsets 
verksamhet
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(Alternativa)

TID
min

ATTITYDMÅL
(Med vilken attityd framskrider     
utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

• Grundprinciperna ...kan de sju principerna och vet 
hur de tillämpas i Röda Korsets 
verksamhet.

• Kort presentation av prin-
ciperna

• Kombinera principen med 
rätt förklaring 

• Diskutera i grupper som 
alla får 1-2 principer: Hur 
syns principen i praktiken 
när man agerar som frivil-
lig.

20 • Röda Korsets beredskap att 
hjälpa – möjligheterna och 
tillförlitligheten kommer av 
att man följer principerna. 
Därför är det viktigt att prin-
ciperna iakttas i all verksam-
het.

Utbildarens gui-
de / gemensam  
modul

Det här är Röda 
Korset -stordiase-
rie

Röda Korsets vär-
den och principer

DEL 2. Vad innebär frivillighet?

• Det unika med Röda 
Korset som frivillig-
organisation

• Den frivilligas och orga-
nisationens rättigheter 
och skyldigheter 

• etikregler

• medlemskap

• utbildningssystemet

• den egna rollen i verk-
samheten 

• ansvar, försäkringar, 
kostnadsersättningar

…känner sig höra till ett stort frivil-
lignätverk 
...vet sina rättigheter och skyl-
digheter på den frivilligas väg
…känner organisationens etikreg-
ler
…blir medlem
…känner utbildnings- möjligheter-
na och vet hur man söker till dem 
…är medveten om att han i sin 
verksamhet representerar organi-
sationen 
…känner sitt ansvar och att han är 
försäkrad

Som uppladdning: Frågeleken 
Vad innebär frivillighet? 

Saker kan behandlas med hjälp 
av till exempel den frivilligas väg 
Avbilda på väggen stegen på vä-
gen och gå först igenom vägen i 
allmänna drag

Efter det kan föreläsningen kon-
centreras på de olika stegen

45 För att frivilligverksamheten ska 
löpa, har vi kommit överens om 
gemensamma spelregler och en 
gemensam praxis

Det är varje frivilligs rättighet 
och skyldighet att hålla de egna 
färdigheterna à jour

• Frågeleken 
Vad innebär 
frivillighet? 

• Frivilligverk-
samhetens 
policy

• Frivillighetens 
nio hemlighe-
ter – häfte 
med tips 

• Medlems-
broschyr
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ÄMNESOMRÅDE MÅL
Efter kursen...

METODER
(Alternativa)

TID
min

ATTITYDMÅL
(Med vilken attityd framskri-
der utbildaren i saken)

UTBILDARENS 
MATERIAL

• påverkansmöjligheter …vet vilka möjligheter han har 
att påverka inom organisatio-
nen.

Gruppdiskussion om etik-regler-
na: Varför är det viktigt att man 
följer dem? Var det någon av 
dem som gjorde dig betänksam?

I Röda Korset finns många 
möjligheter att agera och 
lära sig nytt, t.ex. byta 
uppgifter.  

Som frivilig kan du påver-
ka!

• Medlemsidor

• Rekommendation för 
kostnadsersättning 

• Beskrivning av ut-
bildningssystemet 

DEL 3. Hurdan är min avdelning och vilken är min roll i dess hjälpberedskap? 

• presentation av avdel-
ningens verksamhet 
och de ansvariga 

• avdelningens personal- 
organisation  

• avdelningens hjälp-
beredskap 

• avdelningens informa-
tionskanaler

• övriga praktiska frågor 
av betydelse

...känner arbetsfördelningen 
mellan de förtroendevalda och 
arbetsenheterna i avdelningen

…vet vad avdelningens hjälpbe-
redskap innebär och hur man 
kan gå med i den   

…ser sin egen plats i organisa-
tionen.

Föreläsning om avdelningens 
verksamhetsformer på ett jord-
nära sätt eller så presenterar de 
ansvariga sin verksamhetsgrupp 
eller sin egen uppgift och hur 
man kan gå med i den.  

En frivillig som ansvarar för avdel-
ningens beredskap presenterar 
avdelningens beredskapsplan på 
ett allmänt plan och berättar hur 
man kommer med i avdelningens 
beredskap.

De kommunikationsmetoder som 
avdelningen använder sig av pre-
senteras. 

Avdelningens kommande evene-
mang, kurser etc.

45 Avdelningen är den enhet 
jag hör till och som svarar 
för verksamheten i eget 
område

Avdelningen agerar på 
orten både till vardags 
och vid olyckor och ka-
tastrofer

Om jag vill kan jag gå med 
i avdelningens larmbe-
redskap och få utbildning 
för det

Det är viktigt att jag re-
gistrerat mig på RedNet, 
där hittar jag information.

• Utbildarens guide / 
gemensam modul

• Det här är Röda Kor-
set -stordiaserie 

• Röda Korsets organi-
sation och besluts-
process 

Intyg och kursavslutning 5


