Volontärpolicy
Om Suicide Zero
Suicide Zero arbetar för att radikalt minska självmorden.
Varje år tar nära 1 500 människor sina liv. Det är fyra om dagen.
I statistiken döljer sig föräldrar, syskon, barn, grannar, kollegor
och vänner. Varje år får tiotusentals människor beskedet att
någon de känner har tagit sitt liv.
Det finns mycket tabu, okunskap, rädsla och stigma kring
självmord och psykisk ohälsa. Suicide Zero gör allt för att lyfta
frågan, identifiera samhällsbrister och sprida kunskap. Genom
att synliggöra självmord och jobba förebyggande kan vi bryta
tabun och rädda liv.
Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss och vi är oerhört
tacksamma för att du vill hjälpa oss!

Vision och Mission
Vision: Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.
Mission: Vi vill få fler att göra mer för ett samhälle utan
självmord.

Suicide Zeros uppdrag
• Vi får fler att inse att självmord är ett samhällsproblem som vi
kan och måste förebygga
• Vi konkretiserar hur självmord kan förebyggas
• Vi minskar stigmat kring självmord

Huvudsyfte med volontärpolicyn
Vi vill att du noga läser igenom den här policyn så att du vet
vad som gäller om du är volontär hos oss. Det gäller oavsett
om du som volontär medverkar vid ett event, inleder
samarbete med lokala partners eller företag, eller om du har
kontakt med medier, med din kommun eller ditt landsting, för
att exempelvis diskutera handlingsplaner. Observera att du bör
stämma av alla typer av aktiviteter på hög och medelnivå med
ansvarig person på Suicide Zero. Aktuella kontaktuppgifter
finns på suicidezero.se. Du kan alltid kon-takta
volontärsamordnaren om du har frågor.

Introduktion
I ett första samtal går vi igenom vad som förväntas av dig och
hur vi kan ge dig bästa tänkbara stöd att uppfylla ditt
volontäruppdrag. Som volontär hos Suicide Zero ska du inte
känna sig ensam i ditt uppdrag – vi finns här för dig!

Ditt ansvar som volontär
Suicide Zero värnar den personliga integriteten. Det är extra
viktigt för oss, eftersom många som kontaktar Suicide Zero
befinner sig i en svår tid i livet. Som volontär kan du dels ha
egna erfarenheter av självmord, eller komma i kontakt med
andra som har det tufft.
Därför gäller följande:
• Att du respekterar vår uppförandekod som är en vägledning
för styrelse, anställda, medlemmar och volontärer kring de
krav som organisationen ställer på en persons agerande när
man företräder organisationen.

• Personuppgifter eller annan information måste hanteras med
varsamhet. Rådgör gärna med Suicide Zero om du undrar
vad som gäller. För mer information om hur vi hanterar
personuppgifter, se vår integritetspolicy: suicidezero.se/
integritetspolicy
• Syns du i media kan personer söka kontakt med dig för att
berätta om sina personliga erfarenheter. Vi berättar
i våra kanaler om personer som själva vill dela sitt namn och
bild. Vi arbetar för att stigmat kring psykisk ohälsa ska
minska, och menar att öppenhet behövs för att åstadkomma
en förändring i synen på självmord.
• Om någon i förtroende vänder sig till dig så är det ett
förtroende som ska vårdas och endast brytas om det utgör en
risk för personens eller andra personers liv och hälsa. Du kan
ge ett medmänskligt stöd men ska inte ta på dig ett vårdande
ansvar.
• Är någon akut suicidal ska du ringa 112. Du kan även hitta
andra vägar till hjälp på suicidezero.se.
• Vill du själv eller någon du möter berätta sin historia så stäm
gärna av med volontärsamordnaren

Vårt material
Material som Suicide Zero tillhandahåller är upphovsrättsskyddat och får inte ändras eller spridas vidare.

Medlemskap
För att vara volontär måste man vara medlem i Suicide Zero.
Som volontär är du är en representant för organisationen, och
vi vill att du ska känna dig som en viktig del av vårt arbete.
Som medlem har du en röst på årsmötet och kan påverka val
till styrelsen. Medlemsavgiften är därtill ett värdefullt
ekonomiskt tillskott till vår verksamhet.

Försäkring och volontärer under 18 år
Suicide Zero står för försäkring för alla volontärer som fyllt 18
år. Försäkringen täcker resa till och från samt under ett
överenskommet uppdrag som genomförs av volontären som
representant för Suicide Zero.
Om du är under 18 år och vill bli volontär hos oss behöver vi
godkännande från en målsman. Det sker enklast skriftligt,
via e-post, till volontärsamordnaren.
Ingen minderårig ska behöva ta ansvaret att hantera pengar.
Det innebär att volontärer som är under 18 får verka på sin
hemort, men inte genomföra en insamling.
Här blir du volontärmedlem:
suicidezero.se/engagera-dig/bli-medlem
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Gunilla, som
är volontärsamordnare.
Gunilla Lundberg Streijffert
Volontärsamordnare och Projektledare
gunilla@suicidezero.se
Stockholm September 2021

