VOLONTÄRPOLICY
VOLONTÄRPOLICY FÖR MAKE A CHANGE VERKSAMHET
Denna policyn syftar till att skapa trygghet och tydlighet för alla som bidrar till
Make a Change arbete.
Volontärpolicyn fungerar som ett stöd för dig som volontär under ditt volontäruppdrag och beskriver roller och ömsesidiga förväntningar, skyldigheter och
rättigheter.
Alla som deltar i Make a Change aktiviteter och verksamheter är värdefulla.
Ni är hjältar i vardagen som tillsammans engagerar er och bidrar till ett bättre
samhälle. Det är tillsammans som vi skapar förändring, påverkar i viktiga frågor
och bidrar till ett jämlikare samhälle som motverkar mobbning och kränkande
särbehandling.
Ert engagemang ger Make a Change en starkare röst.
MÅNGFALD OCH ICKE-DISKRIMINERING
Till Make a Change verksamheter ska alla känna sig välkomna. Det handlar om
att människor med olika förutsättningar och erfarenheter ska få möjlighet att
mötas och dela med sig av sina lärdomar och idéer. Det kan vara som volontär
eller som deltagare i våra verksamheter. Ingen ska känna sig orättvist behandlad
på grund etnicitet, funktionsvariation, kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, sexuell läggning, trostillhörighet eller ålder.
Det är därför viktigt att alla hälsar på varandra, använder ett trevligt språk, visar
respekt och intresse och hjälper varandra i gruppen.
Om du som volontär eller någon deltagare i verksamheten trots allt utsätts för
orättvisa eller kränkande behandling är det viktigt att prata med någon om detta.
Du kan då vända dig till din volontärsamordnare eller till en ansvarig på Make a Change.
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Ansvar och medverkan
Som volontär i en verksamhet ska du få veta hur mycket tid uppdraget förväntas ta.
Regelbundenhet är viktigt i våra verksamheter och har du börjat som volontär bör
du därför stanna minst 3 månader samt kunna vara med så regelbundet som det
specifika uppdraget kräver.
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Har du inte längre möjlighet att vara med i verksamheten ska du informera din
volontärsamordnare om det. Vi förutsätter att du som volontär delar Make a Change
värdegrund, tanken om medmänsklighet och att mötas i respekt, med intresse och
nyfikenhet för varandra
Om du inte sköter ditt uppdrag eller om du behandlar andra volontärer eller
deltagare illa, kan uppdraget avslutas på initiativ av verksamhetens kontaktperson
och/eller ansvarig volontärsamordnare.
GRÄNSER FÖR UPPDRAGET
Det är viktigt att som volontär känna sig nöjd med det som uppnås under uppdraget.
I Make a Change verksamheter kan det innebära att engagera dig i våra sociala medier,
delta vid utbildningar och föreläsningar, rekrytera medlemmar eller sprida vårt arbete
lokalt där du bor. Ditt engagemang gör stor skillnad för dem du möter.
Du gör själva volontäruppdraget i Make a Change namn. Tänk även på hur mycket du
vill och bör lämna ut om dina personliga förhållanden samt att inte gå för djupt i
relationer eller lova saker du inte kan hålla.
INTRODUKTION OCH UTBILDNING
När du börjar engagera dig hos Make a Change är det viktigt att du känner att du får
en bra start på ditt uppdrag. Engagemanget börjar med att du får information om Make
a Change, rollen som volontär, verksamheten samt hur ditt arbete hör ihop med Make
a Change insatser i stort. Beroende på ort och verksamhet kan det variera när och hur
du får informationen. Den kan ges innan eller i början av uppdraget och i form av en
utbildningskväll för nya volontärer, personlig introduktion av volontärsamordnare vid
första volontärtillfället eller genom informationsutskick via mail.
UTBILDNING
Make a Change erbjuder regelbundet olika former av utbildningar och föreläsningar
för fortbildning. För medlemmar är utbildningarna kostnadsfria och Make a Change
står för reseersättning för den del av kostnaden som överstiger 250 kr.
ERSÄTTNING
Det ska inte kosta att vara volontär. Utgifter för verksamheten finns det därför
budgeterat för respektive verksamhet. Redovisning och betalningen sker efter de
rutiner som finns i föreningen. Gör du utlägg i verksamheten är det viktigt att kvitto
sparas och lämnas in till den som är ekonomiskt ansvarig. Utlägg ska alltid godkännas
i förhand. Resor till och från volontäruppdrag ersätts inte.
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TYSTNADSLÖFTE
Som volontär möter du barn, ungdomar eller vuxna i olika sammanhang. Du kan alltid
prata med kontaktpersonen eller ansvarig verksamhetsutvecklare om allt som händer
i din grupp och i verksamheten. Det är dock viktigt att minnas att du som volontär har
fått ett förtroende från de du möter i verksamheten. Du bör inte prata om personliga
förhållanden som rör människor du mött i Make a Change verksamhet med personer
som inte är med i verksamheten. Detta gäller även efter avslutat volontäruppdrag.
Får du information om att någon i verksamheten far illa på något sätt ska du genast
kontakta kontaktpersonen samt ansvarig verksamhetutvecklare.
Volontärer och anställda på ideella organisationer omfattas generellt inte av
anmälningsskyldigheten utan av den allmänna rekommendationen i 14 kap. 1 c § SoL,
att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla
detta till socialnämnden. Särskilda regler finns för anställda, läs mer på
www.socialstyrelsen.se
AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Verksamheter med barn och ungdomar är extra känsliga och för att delta i sådana ska
du därför lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Aktiviteterna är oftast i grupp och
på allmänna platser. Om du som volontär i gruppen träffar barn eller ungdomar ensam,
kan kontaktpersonen eller ansvarig volontärsamordnare även fråga efter referenser
från arbete, skola eller annan ideell organisation. Möten som dessa bör ske på publika
platser och inte i privata rum.
ALKOHOL OCH DROGER
Som volontär är det viktigt att du ser dig själv som en förebild. Alkohol och droger är
därför inte tillåtna i samband med ditt volontäruppdrag. Det är inte heller tillåtet att
köpa alkohol eller droger för Make a Change pengar.
MEDIA
Om volontärerna medverkar i media som representanter för Make a Change ska de
meddela sin kontaktperson om detta. De ska se till att deras inlägg är korrekta samt
att Make a Change samarbetspartners och andra organisationer och personer
respekteras. Volontärerna ska fråga sin kontaktperson om de är osäkra på lämpligheten
att medverka i ett medieinslag som representanter för Make a Change. En volontär på
Make a Change bör vara medveten om att hon/han kan komma att betraktas som
förebild för barn och ungdomar även vid tillfällen då volontären inte utför sitt uppdrag.
INSAMLING
Volontärer som samlar in pengar till Make a Change redovisar dem efter specifika
instruktioner gällande insamling. Som volontär får du aldrig ta emot pengar eller andra
gåvor för egen användning.
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FÖRSÄKRING
Volontärer och deltagare i Make a Change verksamheter är skyddade genom IDEA
Volontärförsäkring. Försäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring, vilket innebär
att den gäller för alla volontärer inom organisationen och för eventuella skador som du
drabbas av i samband med ett olyckfall. Försäkringen gäller under verksamhetstid,
d v s under den tid du är på eller utför ett uppdrag för Make a Change räkning,
HANDLEDNING OCH INTYG
Som volontär har du under uppdraget möjlighet till stöd och handledning. Om uppdraget
genomförts på ett bra sätt och du deltagit i minst ett halvår samt lagt den tid som
uppdraget kräver så kan du få intyg och ansvarig verksamhetsutvecklare som referens
om denne har möjlighet.

OM MAKE A CHANGE
Make a Change arbetar aktivt mot mobbning förekommande bland barn - och
ungdomar såväl som vuxna på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på
arbetsplatser. Vi arbetar för att upptäcka, förebygga och stoppa mobbning och
minska antalet utsatta. Vi arbetar hårt för att göra skillnad här och nu. Vi vill
genom detta skapa engagemang, en djupare dialog och debatt kring gamla
och nya arbetsmetoder, samt skapa nya moderna verktyg.
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