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Checklista  
Materiellt bistånd - uppstart av verksamhet, kortfattat 

 

Materiellt bistånd – uppstart av verksamhet 

Det är ni i den lokala kretsen som är experter på just ert geografiska område, och de 

grundläggande humanitära behov som finns där. De insatser ni väljer att göra är utifrån de 

utsatta grupper och humanitära behov ni identifierat i er lokala behovsundersökning  

 

Val av insats 

Frågor inför 

✓ Hur möts behoven bäst? Vilken insats? Exempel på aktiviteter kan vara matcheckar, 

utdelning av hygienartiklar eller kläder. Kanske finns det möjlighet att erbjuda dusch 

och tvätt. Hur ser möjligheterna ut för att erbjuda en vilostund? 

✓ Samverkan. Finns det andra organisationer/föreningar/verksamheter, i närområdet, 

som har liknande insatser? Kan vi samarbeta med dem? Som exempel: kan vi 

samarbeta med till exempel matbutiker för att få produkter från dem eller med skolor 

för att få överbliven mat därifrån i matlådor?  

✓ Resursbehov, både personella och materiella – räcker de befintliga eller behöver det 

göras nyrekryteringar och inköp/insamlingar? Säkerställ att det finns tillräckligt med 

frivilliga, finansiering för att bedriva verksamheten i den omfattningen, under den 

tidsperioden.  

✓ Lokal. Se över vilken lokal eller plats som verksamheten ska utgå ifrån, exempelvis 

kretsens mötesplats, mobila mötesplatser eller andra organisationers lokaler. Kan till 

exempel en skolas gymnastiksals duschar lånas när skolan är stängd eller 

tvättmaskinerna på ett äldreboende? Säkerställ att platsen är tillgänglig. Läs mer om 

tillgänglighet och mångfald.  

✓ Riskanalys och förebyggande riskåtgärder är viktigt i all typ av verksamhet och när 

möten sker med människor som befinner sig i utsatta situationer är det ännu viktigare. 

Dessa risker behöver undersökas och om möjligt förebyggas redan i planeringsfasen 

av nya verksamheter, för att sedan uppdateras under verksamhetens gång. Här finns 

förslag på frågor att ställa sig: Kartl_ggningsfr_gor.pdf (rodakorset.se) 

✓ Planera även inför avslut. Om behov kvarstår när insats/verksamhet ska avslutas, 

vilka åtgärder ska göras då. Finns möjlighet till förlängning? Kan någon annan aktör ta 

vid? Finns det andra insatser som målgruppen kan behöva inför ett avslut, till exempel 

utökad information och rådgivning. 

 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360002726357
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet#h_32f59add-f0af-45f2-bff7-2c155d581928
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004962638-M%C3%A5ngfald-och-delaktighet#h_32f59add-f0af-45f2-bff7-2c155d581928
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/article_attachments/4469995784081/4._Kartl_ggningsfr_gor.pdf
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Kom ihåg: 

- Att alltid tänka igenom hur insatsen/åtgärden förhåller sig till Röda Korsets sju 

grundprinciper? Riskerar den att vara diskriminerande? Kan besökaren göras delaktig? 

Fråga till exempel om någon vill hjälpa till att laga mat eller sortera kläder eller 

kanske hjälpa till inom någon annan av kretsens verksamheter. Alla människor har rätt 

att ingå i en gemenskap och påverka beslut som berör deras liv och här ges de en 

möjlighet till det. 

- Att se över möjligheter och rättigheter till annat stöd för de personer ni tror ni kommer 

möta. Säkra hänvisningar och ett grundläggande skyddsperspektiv – Kunskapsbanken 

(rodakorset.se) Gör gärna en lokal Säker hänvisning som ni kan använda er av. 

- Att checka av att alla frivilliga känner sig trygga med den nya insatsen. Tips: Titta 

igenom självbedömningsformuläret i Säkerhetsguiden Var försiktig!  

- Att varje individ som tar del av insatsen har sina egna behov och att det därför är 

viktigt att i möjligaste mån få till ett individuellt samtal. Flera kretsar har fört fram 

vikten av dessa samtal då de ofta ger en bredare bild av individens behov. Vi behov av 

psykosocialt stöd ta hjälp här: Så här arbetar vi med psykosocialt stöd – 

Kunskapsbanken (rodakorset.se) 

- Att skapa ett system för dokumentation och närvaro utifrån antal, ålder och kön samt 

skälet till att bistånd getts. Anonymisera genom att ta bort namn.  

 

En mer fördjupad information om uppstart av verksamhet med materiellt bistånd finns i 

Handboken för materiellt bistånd på Kunskapsbanken: Riktlinje för materiellt bistånd – 

Kunskapsbanken (rodakorset.se) Starta och bedriva verksamhet - Tak över huvudet, kläder 

och mat. Där finns även mer information om Grundläggande Humanitära Behov.  

 

 

 

 

 

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4413849297169-S%C3%A4kra-h%C3%A4nvisningar-och-ett-grundl%C3%A4ggande-skyddsperspektiv
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/4413849297169-S%C3%A4kra-h%C3%A4nvisningar-och-ett-grundl%C3%A4ggande-skyddsperspektiv
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360004061817
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003949838-S%C3%A5-h%C3%A4r-arbetar-vi-med-psykosocialt-st%C3%B6d
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003949838-S%C3%A5-h%C3%A4r-arbetar-vi-med-psykosocialt-st%C3%B6d
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007406578-Riktlinje-f%C3%B6r-materiellt-bist%C3%A5nd
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360007406578-Riktlinje-f%C3%B6r-materiellt-bist%C3%A5nd
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003420978-Starta-och-bedriva-verksamhet-Tak-%C3%B6ver-huvudet-kl%C3%A4der-och-mat
https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003420978-Starta-och-bedriva-verksamhet-Tak-%C3%B6ver-huvudet-kl%C3%A4der-och-mat

