CHECKLISTA: SAMVERKAN OCH SAMORDNING MED ANDRA AKTÖRER

Ta kontakt med kommunen och/eller andra aktörer för att undersöka hur behoven
ser ut i kommunen och om ni kan samordna era insatser. Kretsstyrelsen bör titta
extra på följande:
➢ Upprätta tydliga riktlinjer för ert samarbete (mötesstruktur, roller, uppgifter,
finansiering)
Mall för samarbetsavtal
➢ Säkerställ att Röda Korsets Grundprinciper och Uppförandekod tas i beaktande
vid samarbete och samordning.
Svenska Röda Korset ska inte utföra kommunens arbete, men Svenska Röda Korset har en
stödjande roll till svenska myndigheter på det humanitära området.
(Läs mer i stadgarna under §3)

ATT TÄNKA PÅ FÖR KRETSSTYRELSE

Organisering:
➢ Hur många av våra befintliga frivilliga tillhör riskgrupper?
➢ Kan vi nyttja befintliga resurser?
➢ Kan de av våra frivilliga som är riskgrupp ställas om i någon verksamhet? (Telefon,
dator etc.)
➢ Vilka verksamheter kan vi ställa om för att bemanna verksamheter som riskerar att
stänga? (Kan vi bemanna Second hand med häktesbesökare tex.)
➢ Samverka med RKUF för bemanning?
➢ Hur ser vi som styrelse till att våra frivilliga i omställning får kompletterande kompetens
för nytt uppdrag?
➢ Hur ser vi som styrelse till att nya frivilliga får grundläggande kunskaper om Röda
Korset och verksamhetsspecifik kunskap?
➢ Vilka rutiner måste vi se över och ta fram för att minska smittspridning bland frivilliga
och eventuell målgrupp?
➢ Rekrytering av frivilliga till uppdrag sker genom verktyget REACHMEE

Frivilliga:
➢
➢
➢
➢

Alla frivilliga ska vara väl insatta i Folkhälsomyndighetens råd.
Bär alltid Rödakors-väst och personkort i uppdraget.
Se till att frivilliga och spontanfrivilliga får introduktion till uppdraget.
Alla frivilliga måste genomgå obligatoriska utbildningar; Rödakors-kunskap, Att vara
frivillig och Uppförandekoden.

➢ Ta även gärna del av Psykologisk första hjälpen Steg 1.
➢ Samtliga frivilliga ska få information om de försäkringar som finns för frivilliga inom
Svenska Röda Korset. Lägg särskilt märke till att Svenska Röda Korsets försäkringar
inte täcker frivilligas egna bilar.

Hantering av pengar/utlägg:
➢ Frivilliga får ersättning för utlägg av krets mot kvitto.
➢ Frivilliga får milersättning då de kör egen bil.
➢ Frivilliga hanterar inte kontanter eller bankkort från målgruppen, ska inköp göras ska
detta skötas genom kretsens ekonomi som hanteras av kretsstyrelsen.
➢ Frivilliga får ej ta emot gåvor i någon form av målgruppen.

Övrig hantering kring sponsring från butiker, lösningar för hantering av inköp via butiker
m.m sköts i första hand av kretsstyrelsen. Eventuella nationella lösningar ses över.

Fyra områden som möjliggör hållbara verksamheter och psykosocial hälsa

Er insats är viktig och tillräcklig

