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Startpaket
Omfattande vänverksamhet

Verksamhetsformer
 

Vän för ensamma 

Ensamhet är något som både unga, vuxna och äldre kan lida av oavsett ålder, kön eller 
kulturell bakgrund. Orsaken till ensamheten kan vara till exempel ett långt avstånd till 
familjen eller en förändrad livssituation. 

De frivilliga i Röda Korsets vänverksamhet sprider glädje i den ensamma vardagen. De 
besöker ensamma personer, som äldre, sjuka, handikappade, invandrare, personer som 
rehabiliteras inom mentalvården, fångar eller andra som behöver stöd regelbundet, till 
exempel två gånger i månaden. Tillsammans kan de göra diverse saker som intresserar 
dem båda – till exempel läsa tidningar, gå på promenad, diskutera eller bara sitta och 
lyssna. Vännen kan också följa med på hälsocentralbesök eller hjälpa till och handla. 

Vän för unga

Målet med vänverksamheten för unga är att förebygga ensamhet och marginalisering hos 
unga samt erbjuda vänskapsrelationer för dem. Dessutom vill man stödja unga att växa 
från hjälpbehövande till aktiva aktörer och på så sätt skapa en ny generation av hjälpare. 

Den bilaterala vänverksamheten stöds av vänverksamhet för unga i gruppform. Grupp-
verksamheten kan genomföras som kamratstöd i grupp för de frivilliga vännerna eller 
som gruppmöten för de frivilliga som saknar en vän. 

Vuxna som vill stödja ensamma unga kan medverka som ledare för vängrupperna för 
unga eller som frivilliga i De ungas skyddshus, som övervakare av live gruppsamtal för 
unga på nätet och/eller som stödperson för unga. 

Stödverksamhet till närståendevårdare

Målet med stödverksamheten till närståendevårdare är att stödja närståendevårdarnas 
totala välmående genom rekreation, kamratstöd, utbildning, handledning och rådgivning. 
De frivilliga driver gruppverksamhet till närståendevårdare samt arrangerar rekreations-
evenemang och utflykter. 

En av verksamhetsformerna för att stödja närståendevårdare är dessutom telefontjäns-
ten Juttuluuri. Genom den kan även de närståendevårdare som har svårt att komma 
hemifrån få samtalsstöd. I Kanssakulkija-verksamheten (medmänniskaverksamheten) 
besöker frivilliga närståendevårdare och försöker aktivera familjen bl.a. genom samtal 
och promenader.
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Mer information på www.omaishoito.fi. 

Vänner i grupper

Avdelningen kan utveckla olika verksamheter i gruppform genom att erbjuda mötesplat-
ser för ensamma. I gruppen har deltagarna möjligheter till samspel, får idéer och kam-
ratstöd. 

Vännerna kan arrangera klubbar, utflykter, servicedagar och annan rekreation. De kan 
till exempel samtala, baka eller handarbeta tillsammans – gruppmedlemmarna får själva 
bestämma hur verksamheten ska se ut. Vängrupperna kan arrangera olika evenemang 
och jippon för att glädja personer som bor på anstalt. 

Grupperna kan också bestå av möten för kamratstöd där personer i liknande livssituatio-
ner samlas för att samtala eller göra något tillsammans. 

 
Vänner på anstalt

Frivilliga kan agera som vänner för äldre, sjuka eller handikappade som bor på anstalt 
och besöka dem regelbundet, till exempel två gånger i månaden. Vännerna kan även 
hjälpa dem att komma ut och promenera. Dessutom kan vännerna arrangera till exempel 
gruppverksamhet eller andra evenemang för dem som bor på anstalt.

Målet med fängelsebesökarverksamheten är att erbjuda fångarna en möjlighet till samtal 
och konfidentiella människorelationer med någon utanför fängelset. I fängelser kan man 
även arrangera Röda Korsets temautbildningar för fångar bl.a. om första hjälpen, men-
talt stöd och hälsofrämjande.

Mångkulturell vänverksamhet

Den mångkulturella vänverksamheten erbjuder frivilliga möjligheten att medverka i orien-
teringen av invandrare i det finländska samhället samt Röda Korsets verksamhet. Vännen 
kan bl.a. instruera hur man hittar i staden, visa ställen eller samtala om gemensamma 
intressen och på så sätt bidra till att de lär sig språket.

Genom Röda Korsets vänner får invandrarna nya kontakter och ett socialt nätverk samt 
möjligheten till att öva språket i vardagen. Ömsesidigit får vännerna ett unikt tillfälle att 
lära känna människor från andra kulturer.

Hela Finland leker – mötesplatser för olika generationer

Finlands Röda Kors startade 2014 tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund ett 
nationellt projekt, Hela Finland leker. Målet med det treåriga projektet är att skapa mö-
tesplatser i varje kommun i Finland för olika generationer, dvs. Terhokerho. Dessa klub-
bar fungerar som mötesplatser för 5–10 år gamla barn och äldre. Även barnens föräldrar, 
syskon och andra vuxna är välkomna till klubbarna.

Terhokerho är en plats där olika generationer kan mötas i form av lek, fantasi, utbyte av 
traditioner och gemensamma aktiviteter utan brådska. 
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Utbildning 

• Grundkurs i vänverksamhet/frivilligverksamhet på anstalt och kortkurs i  
 vänverksamhet

• Fortsättningskurser och vidareutbildningar i vänverksamhet: 
 • Frivilliga som stöd till närståendevårdare 
 • Kurs för fängelsebesökare 
 • Kursen Tulijan tukena ja ystävänä (om att stödja och vara vän till invandrare) 
 • Kursen Vapaaehtoisille mielenterveydestä (om mental hälsa) 
 • Grund- och fortsättningskurser i mentalt stöd

• Ledarutbildning för vänverksamhetens kundgrupper 

• Utbildning för promor inom socialservice

• Utbildning för promor inom mångkulturell frivilligverksamhet

• Utbildning för utbildare inom socialservice

Så här kommer du igång

Vänverksamhet passar alla som vill hjälpa och stödja sina medmänniskor i olika 
livssituationer. Inga särskilda kunskaper behövs. Önskemålet är att hjälparna själva 
ska ha en balanserad livssituation. 

Om du vill bli en frivillig vän kontakta den frivilliga kontaktpersonen i Röda Korsets 
avdelning för vänverksamhet, mångkulturell verksamhet eller stödverksamhet till 
närståendevårdare eller de ansvariga i distriktskontoret. Oftast blir man frivillig vän 
genom att delta i grundkursen för vänverksamhet. Vänkurser kan arrangeras med 
olika betoningar, till exempel för unga eller för dem som är intresserade av stöd-
verksamheten till närståendevårdare.

Avdelningar där det inte finns vänverksamhet eller någon annan form av den 
bedömer behovet och startar vid behov verksamheten själv eller tillsammans med 
närliggande avdelningar. När verksamheten ska startas kontaktas distriktets soci-
alserviceplanerare, planerare av mångkulturellt arbete eller områdets medarbetare 
inom stöd till närståendevårdare. De lokala medarbetarna, dvs. lekbuden, ansvarar 
för projektet Hela Finland leker i distrikten. En del av lekbuden arbetar i distrikts-
kontoret för Mannerheims barnskyddsförbund men är även tillgängliga för FRK:s 
avdelningar.

När verksamheten ska startas är det bäst att utse ansvariga för vänverksamheten 
vid avdelningen. Avdelningens styrelse kan utse kontaktpersoner för vänverksam-
het, mångkulturellt frivilligarbete eller stödverksamhet till närståendevårdare. 

Vid planering, startande och ledning av omfattande vänverksamhet är det bra om 
det även finns andra frivilliga med än bara kontaktpersonen. För att förmedla frivil-
liga vänner behövs dessutom en vänförmedling. 

Nya vänner och frivilliga ansvariga inom omfattande vänverksamhet ska rekryteras 
och orienteras regelbundet bl.a. som gruppledare och frivilligförmedlare. Avdelningen 
kan arrangera vänkurser och vidareutbildningar som stödjer den valda verksamhets-
formen där utbildaren är specialiserad på socialservice och/eller mångkulturella frågor. 
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Även de som är i behov av en vän kan bli aktiva aktörer inom vänverksamheten om 
en lämplig verksamhetsform hittas och det finns aktiviteter tillgängliga.

Var kan man få hjälp

På avdelningen fås information om vänverksamheten av kontaktpersonen för vänverk-
samhet och/eller promon för mångkulturell verksamhet samt av kontaktpersonen för 
stödverksamhet till närståendevårdare och/eller av kontaktpersonen för mångkulturell 
verksamhet. 

I distriktet fås information av planeraren av socialserviceverksamhet, utvecklaren av 
mångkulturell verksamhet, avdelningens fadder, lekbud eller områdets medarbetare 
inom stödverksamhet till närståendevårdare. 

I centralbyrån svarar planerare av vänverksamhet, mångkulturellt arbete och stödverk-
samhet till närståendevårdare på frågor. 

Finansiering

För startande av vänverksamhet och genomförande av verksamheten upprättas varje år 
en verksamhetsplan och en budget som presenteras till avdelningens styrelse för god-
kännande. I slutet av året skrivs en rapport över verksamheten och dess kostnader.

För att starta vänverksamhet och göra den mångsidigare kan man söka ett mindre Hyvä 
päivä-bidrag från centralbyrån via distrikten.

Vissa kommuner har verksamhetsbidrag som man kan söka för att starta och driva frivil-
ligverksamhet. Det lönar sig att undersöka om det även finns andra bidragskällor. Till 
exempel OK-studiecentralen stödjer arrangemang av utbildningar.

För stödverksamhet till närståendevårdare kan avdelningarna få verksamhetspenning. I 
projektet Hela Finland leker får avdelningar/föreningar en verksamhetspenning på 300 
euro per varje Terho-klubb.

Material

Till ledare:  
• Material till vänkursen, vidareutbildningskurserna och promoutbildningarna som stöd  
 vid startande av verksamheten 
• För inspiration och för att skapa en bild av verksamheten: 
• Vetoa! Vinkkejä vapaaehtoistoimintaan (2005)
• Moninaisuus alkaa meistä – vinkkejä monikulttuuriseen vapaaehtoistoimintaan (2004)
• Vapaaehtoisen opas – kotoutumisen tukena (2009) (mer detaljerad information för  
 mångkulturell vänverksamhet)
• Osaston askeleet (för intresserade av stödverksamhet till närståendevårdare) 
 
Till deltagare: 
• Material till kort- eller grundkursen i vänverksamhet

Det finns särskilda material för startande av Terho-klubbar som du kan fråga efter hos 
lekbuden i distrikten. 


