Volontärpolicy, Föreningen Tilia
Tilia
Tilia arbetar med barn, unga och unga vuxna mellan 12-30 år som
lider av psykisk ohälsa. Fokus är att ta vara på dessa barn, unga
och unga vuxnas egna åsikter om hur en stödverksamhet bör se ut
genom att finnas på deras villkor. Vi jobbar förebyggande, stödjande
och opinionsbildande.
Introduktion
Volontärer hos oss på Tilia får inför uppdraget en introduktion för
vad som komma skall. Vi går alltid igenom vad som förväntas av
dig, samt vad du får av oss. Som volontär hos oss ska man aldrig
känna sig ensam i sitt uppdrag. Här jobbar vi tillsammans.
Huvudsyfte med uppdraget
Oavsett vilket uppdrag du har i Föreningen Tilia är våra
stödsökandes integritet och trygghet viktig. Vill vill därför att du noga
läser igenom denna policy.
Genom att skriva under vårt tystnadslöfte godkänner du samtidigt
att du läst och kommer att förhålla dig till denna policys innehåll,
ramar och regler, samt ytterligare policy’s för ditt specifika uppdrag
och sociala medier.
Det är fantastiskt och vi uppmuntrar om du vill engagera dig och
etablera nya kontakter varesig det gäller ungdomar, sponsorer,
samarbetspartners, press och eller media. Observera att om detta
görs, ska det alltid först gå genom respektive ansvarig. Aktuella
kontaktuppgifter finns på foreningentilia.se
Ramar och regler
Vi är måna om de stödsökandes personliga integritet och att de har
kontakt med oss en skör tid i livet. Därför gäller följande:

Inga personuppgifter eller annan information en stödsökande
anförtror dig får på något sätt föras vidare, annat under våra
handlednings-tillfällen eller oss ansvariga på Tilia.
Allt material som tillhör föreningen Tilia används endast av
utbildade och godkända nu aktiva Tilia-volontärer. Allt material vi
tillhandahåller inför föreläsningar och stödgrupper hanteras som
volontär hos Tilia och används eller sprids inte vidare för bruk
utanför Tilia.
Allt material vi tillhandahåller är upphovsrättsskyddat material.
Medlem
Alla våra volontärer och anställda är betalande medlemmar i
föreningen. Detta kostar 200 kr per år och betalas in på Bankgiro
151-1013.
Belastningsregister
Eftersom vi jobbar med barn och ungdomar begär vi utdrag ur
belastningsregistret.
Tystnadslöfte
Alla volontärer skriver på ett kontrakt om tystnadslöfte inför sitt
uppdrag för Tilia. Ett tystnadslöfte innebär en skriftlig
överenskommelse om att all information du får tillgång till genom
ditt uppdrag behandlas enligt våra ramar och regler, under
pågående och avslutat uppdrag.
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