
Volontärpolicy
Om Suicide Zero
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 
2013 arbetar för att radikalt minska självmorden. 
Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra 
flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett sam-
hälle utan självmord. 

Eftersom det finns mycket tabu, okunskap, rädsla 
och stigma kring självmord och psykisk ohälsa 
arbetar vi för att öka kunskapen hos politiker, 
journalister, vård- och skolpersonal samt allmän-
heten. Det gör vi genom lobbying, debattartiklar 
i Sveriges största nyhetsmedier, utbildningar och 
föreläsningar för olika yrkesgrupper. På sociala 
medier når vi ut till tiotusentals.

Vi har ett stort arbete framför oss och vi är oerhört 
tacksamma för att du vill hjälpa oss!

Suicide Zeros uppdrag

•  Vi får fler att inse att självmord är ett samhälls- 
problem som vi kan och måste förebygga

•  Vi konkretiserar hur självmord kan förebyggas
•  Vi minskar stigmat kring psykisk ohälsa

Huvudsyfte med volontärspolicyn 
Vi vill att du noga läser igenom den här policyn så 
att du kan förhålla dig till våra ramar och regler. De 
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 exem-
pelvis 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 kontakta volontärsamordnaren.

Introduktion
I ett första samtal går vi igenom vad som förvän-
tas av dig och hur vi kan stötta dig. Som volontär 
hos Suicide Zero ska ingen känna sig ensam i sitt 
uppdrag. 

Ansvar
Suicide Zero värnar den personliga integriteten.  
Många som kontaktar Suicide Zero befinner sig i en 
skör 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:
•  Personuppgifter eller annan information måste

hanteras med varsamhet. Rådgör gärna med
Suicide Zero om du undrar vad som gäller.

•  Syns du i media kan personer söka kontakt med
dig för att berätta om sina personliga erfarenheter.
Vi berättar i våra kanaler enbart om personer
som är öppna med namn och foto. Detta eftersom
vi menar att öppenhet behövs så att stigmat kring
psykisk ohälsa ska minska. Om någon i förtroende
vänder sig till dig så använd ditt sunda förnuft om
hur du hanterar informationen.

•  Är någon akut suicidal ska du ringa 112. Vill nå-
gon berätta sin historia externt så stäm gärna av
med lämplig person hos Suicide Zero. Exempelvis
volontärsamordnaren.

För mer information om hur vi hanterar personupp-
gifter, se vår integritetspolicy: 
suicidezero.se/integritetspolicy 

Så här använder du vårt material
Material som Suicide Zero tillhandahåller är 
upphovsrättsskyddat och får inte spridas vidare. 
Förläser du som Suicide Zero-volontär så får du 
gärna berätta din egen historia men utgå främst 
från den power point som finns framtagen för 
volontärerna. Innan du föreläser, skicka din pre-
sentation till Suicide Zero för godkännande så att 
du kan känna dig trygg i din presentation. 

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

Årsavgift för dig som volontärmedlem är 200 kr. 
Det går bra att delbetala avgiften, kontakta i så fall 
Gunilla Lundberg Streijffert. 

Här blir du medlem:  
suicidezero.se/engagera-dig/bli-medlem

Gunilla Lundberg Streijffert
Volontärsamordnare och Projektledare
gunilla@suicidezero.se
Stockholm oktober 2018

https://www.suicidezero.se/integritetspolicy
https://www.suicidezero.se/engagera-dig/bli-medlem



