
 

Uppdragsbeskrivning och frivilligprofil 

Flyktingmottagande från Ukraina – du behövs i 

vårt lokala arbete! 

Ideellt uppdrag 

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Med anledning av 

den väpnade konflikten i Ukraina förbereder vi oss för ett större mottagande av personer som är på 

flykt till Sverige. 

Vi tar emot intresseanmälningar från dig som vill vara frivillig i vårt arbete kopplat till Ukraina och 

den det mottagande som vi ser framför oss. Situationen är svår att planera eftersom vi inte vet hur 

många som kommer och vilken hjälp som kommer att behövas. Vi bygger därför beredskap för att 

kunna finnas närvarande vid ankomst och erbjuda vårt stöd i samverkan med kommunen och andra 

relevanta myndigheter och organisationer. Vår bedömning är att frivilliga kommer behövas på plats 

för att exempelvis ge medmänskligt stöd, en hjälpande hand, bidra med hänvisningar och relevant 

information. Du kan även behövas i våra ordinarie verksamheter som nu växlas upp.  

Uppdragsbeskrivning  

Om du blir aktuell i en insats förväntas du:  

• vara tillgänglig med relativt kort varsel. 

• ha förståelse för att viss variation inom uppdragen kan förekomma. 

• ge medmänskligt stöd och praktisk hjälp till människor i kris.    

• vara beredd på att behov och insatsens art kan ändras snabbt. 

• delta i en introduktion och webbkurser. 

• utifrån ditt uppdrag ingår du i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vi ser gärna att du 

efter insatsen fortsätter ditt engagemang. 

Omfattning  

Omfattningen varierar beroende på insats och kommer sättas dialog med din frivilligledare. Utifrån 

behov och dina egna förutsättningar förmedlar din tillgänglighet, för att underlägga schemaläggning 

av insatsen. Förutom att delta på plats, ingår det även tid för introduktion, avstämningar och 

vägledning. 

Är det här du?  
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda 

Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du 

under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningar/introduktioner som krävs för 

uppdraget.   

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika 

bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att 

utföra vårt uppdrag.  

För att kunna utföra uppdraget behöver du:  

• vara lugn och trygg i dig själv.  

• vara lyhörd och flexibel.   

• vara stresstålig. 

• ha bra samarbetsförmåga. 



 

Svenska Röda Korset 

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en 

katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra 

mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje 

människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  

Vi har sju grundprinciper:  
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   

 

 

 

 

Urvalsfrågor  

(De frågor intressenter svarar på, utöver kontaktuppgifter, när de skickar in sin intresseansökning via 

ReachMee) 

När kan du engagera dig (flerval) 

• Dagtid 

• Kvällstid 

• Helg  

I vilken omfattning kan du göra en insats (flerval) 

• Flera gånger i veckan 

• En gång i veckan 

• En - två gånger i månaden 

• Endast vid ett tillfälle 

Hur länge kan du hjälpa till 

• Mindre än en månad 

• Cirka 1 månad 

• Cirka 3 månader 

• Så länge det behövs 

Vilken/vilka placeringar är intressanta för dig (flerval)  

• Mottagande vid ankomstplatser exempelvis järnvägsstation, hamn och flygplats 

• Hjälpa till vid boenden exempelvis migrationsverket, kommunens boenden 

• Migrationsverkets mottagningsplatser 

• Lokala Röda Korsets verksamhetsplats 

 

Vilket/vilka områden vill du helst hjälpa till inom (flerval):  



 

• Medmänskligt stöd 

• Förmedling av information och hänvisningar 

• Bemanning av uppsamlingsplatser exempelvis Svenska Röda Korsets lokaler eller mobila 

mötesplatser 

• Logistik – sortering och förmedling av förnödenheter 

Kan du tänka dig att engagera dig i våra ordinarie verksamheter som nu växlas upp (enval) 

• Ja/Nej 

Har du erfarenhet av något av följande (flerval) 

• att ge krisstöd och/eller möta personer i utsatta situationer 

• verksamhet med barn 

• verksamhet med äldre 

• verksamhet med personer med funktionsnedsättning 

• Första hjälpen och Hjärt- och lungräddning (intyg krävs) 

• IT 

• Logistik 

Har du körkort? (flerval) 

• Saknar körkort  

• B (Personbil och lätt lastbil) 

• C (Tung lastbil) + YKB 

• D (Buss) + YKB 

• BE (Personbil och tungt släp) 

Har du tillgång till bil? 

• Ja/Nej 

Vilka av följande språk kan du? (flerval) 

• Svenska 

• Engelska 

• Ukrainska 

• Ryska 

• Annat (fritext) 

 

 

 

 

 

 


