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Snabborientering till kontaktperson  
för vänverksamhet

Rollen som kontaktperson för vänverksamhet

Frivilliga vänner har en viktig roll i Röda Korsets verksamhet för att lindra ensamhet 
och marginalisering. Som kontaktperson för vänverksamheten främjar du mångsidig 
vänverksamhet inom avdelningen och gör det möjligt att skapa glädje i vardagen för 
så många ensamma som möjligt. 

Du har även andra uppgifter i anslutning till socialserviceverksamheten, till exempel 
kring projekt som förebygger social ojämlikhet samt genomförandet av insamlingen 
Jul i sinnet.  

Du är vänverksamhetens kontaktperson i avdelningens styrelse och ser till att infor-
mationsutbytet mellan styrelsen och verksamhetsgrupperna löper smidigt. Det kan 
även finnas andra ansvariga frivilliga i avdelningen. Du samarbetar med dem vid pla-
neringen av verksamheten och budgeten.  

Uppgifter
• Verka som företrädare för avdelningens vän- och socialserviceverksamhet i  
 styrelsen
• Utarbeta en verksamhetsplan och budget, sköta om rapporteringen samt  
 utveckla och samordna verksamheten med teamet för vänverksamhet
• Ansvara för vännens väg: se till att det ordnas tillräckligt med vänkurser, att  
 vänner får stöd och handledning i sina uppgifter och att vänner förmedlas till  
 behövande
• Sammantaget ansvarar du för att din avdelning har en mångsidig vänverksamhet  
 som lämpar sig för ortens behov  
• Samarbeta med kontaktpersonerna för mångkulturell verksamhet och  
 närståendevårdare på avdelningen
• Se till att vänverksamheten är en viktig del av avdelningens biståndsberedskap

Kontaktpersonen för vänverksamhet får stöd av

• Avdelningens styrelse
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen
• Övriga ansvarig frivilliga inom avdelningens vänverksamhet, det s.k. vänverksamhets- 
 teamet
• Ansvarspersonen för socialserviceverksamhet i distriktet
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Viktig information

• Regelboken
• RedNet, nättjänsten för frivilliga: sidorna för vänverksamhet och avdelningskontoret

Utbildningsväg för kontaktpersoner för vänverksamhet

• Inskolningspass på RedNet (inledning till Röda Korset)
• Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset-utbildning (grunduppgifter om   
 Röda Korset och avdelningen)
• Håll flaggan högt! – Nyckeln till aktiv avdelningsverksamhet (avdelningens uppgifter)
 Vänkurs
• Promo-utbildningen och dess del om socialservice
• Möten och utbildningar som ordnas av distriktet
• Avdelningsforum
• Riksomfattande fortbildningsdag

Vi rekommenderar också

• Kursen Tulijan tukena ja ystävänä (om att stödja och vara vän till invandrare)
• Grund- och fortsättningskurser i mentalt stöd


