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1. Frivilligpolicy  

 

Denna policy tydliggör hur Röda Korsets Ungdomsförbund ser på frivillighet och 

frivilliguppdraget. Här beskrivs även våra frivilligas rättigheter och skyldigheter.  

 

Frivillighet som grundprincip   

All verksamhet inom Röda Korsets Ungdomsförbund bygger på principen om frivillighet, 

eftersom det är en av rödakors- och rödahalvmånerörelsens sju grundprinciper. Det frivilliga 

arbetet inom organisationen ska vara osjälviskt, vilket innebär att Röda Korsets 

Ungdomsförbund sätter de humanitära behoven främst. Dessutom är det alltid frivilligt att delta 

i våra verksamheter eller att på annat sätt få stöd inom Röda Korsets Ungdomsförbund.  

 

Att vara frivillig inom Röda Korsets Ungdomsförbund   

Det är alltid frivilligt att ta på sig ett uppdrag inom Röda Korsets Ungdomsförbund. Den som tar 

på sig ett uppdrag, vare sig det är som frivillig, verksamhetsledare eller förtroendevald, 

förväntas fullfölja uppdraget. Anställda inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan inte ta på sig 

ett frivilliguppdrag i vår organisation.  

 

För att frivilliga inom Röda Korsets Ungdomsförbund ska ha så bra förutsättningar som möjligt 

för att kunna fullfölja sitt uppdrag finns ett antal gemensamma rättigheter och skyldigheter.  

 

Frivilligas rättigheter  

Som frivillig inom Röda Korsets Ungdomsförbund kan du förvänta dig att:  

• få tydlig information om frivilliguppdraget och dess krav  

• få stöd och vägledning i frivilliguppdraget  

• få delta på lika villkor enligt organisationens mångfalds- och inkluderingsarbete 

• kunna utföra ditt frivilliguppdrag utan att det kostar pengar  

• få ersättning för i förväg godkända utlägg  

• omfattas av lämpligt försäkringsskydd under frivilliguppdraget  

• kunna avböja ett frivilliguppdrag.  
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Frivilligas skyldigheter  

Röda Korsets Ungdomsförbund förväntar sig att du som frivillig:   

• handlar enligt rödakors- och rödahalvmånerörelsens sju grundprinciper  

• deltar i RKUF intro och övriga utbildningar som krävs i ditt frivilliguppdrag  

• följer organisationens stadgar och policys samt verksamhetsspecifika riktlinjer  

• inte tar emot pengar eller gåvor för eget bruk i ditt frivilliguppdrag.  
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