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Volontärpolicy för Barncancerfonden 
 
 
Vår vision 
Vår vision är att utrota barncancer. 
 
Vårt uppdrag 
Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer 
får den vård och det stöd de behöver. 
 
Kärnvärden 
Barncancerfondens kärnvärden är: 

 Hopp - Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld. 

 Mod - Vi visar mod genom att se verkligheten som den är. 

 Ansvar - Vi tar ansvar för barnen och familjerna. 

 
Vad är en volontär hos Barncancerfonden? 
En volontär är en person som engagerar sig ideellt utan att få betalt. I begreppet 
volontär inkluderar vi även andra definitioner som till exempel ideell, frivillig, ideell 
medarbetare, funktionär, förtroendevald och aktiva medlemmar. 
 
Vad kan Barncancerfonden förvänta sig av dig som volontär? 

 Att du delar Barncancerfondens kärnvärden. 

 Att vara en god representant för Barncancerfonden i ditt engagemang. 

 Att du känner ansvar för den uppgift du tagit på dig. 

 Att alla eventuella insamlade medel redovisas till Barncancerfonden. 

 Att du kontaktar Barncancerfonden om det uppstår oklarheter när det gäller 
volontärarbetet. 

 Att du i god tid meddelar Barncancerfonden om du önskar avsluta ditt 
uppdrag. 

 
Uppdragsbeskrivning 
Ett ideellt uppdrag är de uppgifter som en ideell organisation söker frivilliga till. Det 
kan handla om både korta och långa uppdrag, från engångsinsatser till uppdrag som  
omfattar flera timmar i veckan eller månaden. Se särskild bilaga för aktuell 
uppdragsbeskrivning. 
 
Introduktion i Barncancerfondens arbete 
Inför varje enskilt uppdrag så erbjuds en introduktion i Barncancerfondens arbete. 
 
Volontärsamordnare eller kontaktperson 
Kontaktperson för uppdraget finns i uppdragsbeskrivningen.  
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Kontroll  
Kontroll av volontären beror på uppdragets karaktär.  
Om uppdraget handlar om att arbeta med barn så görs en separat kontroll och om 
uppdraget innefattar handhavande av pengar så görs en soliditetskontroll.  
 
Sekretess 

 En volontär förbinder sig till att aldrig vidarebefordra något till utomstående 
som kommer till volontärens kännedom genom anställningen eller uppdraget. 
Information om de drabbade familjerna får inte under några omständigheter 
spridas till andra personer.  

 Bilder får inte spridas utan att det finns ett godkännande och samtycke med de 
personer som finns på bilderna. 

 För Barncancerfonden är det av största vikt att kännedom om planer, 
diskussioner samt innehåll i dokument behandlas ytterst konfidentiellt.  
 

 Barncancerfondens givar- och medlemsregister behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid 
behandlingen. 
 

Säkerhetsrutiner 
Volontären omfattas av Barncancerfondens rutiner kring säkerhet och kontakter till 
anhöriga.  

Integritet  

När du arbetar som volontär hos Barncancerfonden samlar vi in och behandlar dina 
personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina 
uppgifter på bästa sätt i enlighet med dataskyddsförordningen och övriga 
dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen. Du har alltid rätt att få 
information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. För mer detaljerad 
information, besök vår hemsida på www.barncancerfonden.se, eller genom att 
kontakta oss på adress Barncancerfonden, Box 5408, 114 84 Stockholm, alternativt 
via e-post info@barncancerfonden.se. Du är också välkommen att kontakta oss om 
du har några frågor. 

Utgiftsersättning 
Utlägg ersätts mot uppvisande av kvitto och annat relevant underlag enligt 
överenskommelse i det aktuella uppdraget. 
 
Försäkring 
Barncancerfondens volontärer omfattas av Trygg-Hansas volontärförsäkring. 
 
Motverka diskriminering 
All form av kränkande särbehandling ska aktivt motverkas. Mobbing eller trakasserier 
får inte förkomma. Alla människor ska bemötas med respekt oavsett ålder, kön, 
sexuell läggning, handikapp, etnisk tillhörighet, nationalitet eller trosuppfattning. 
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Etiska riktlinjer 
Vid kontakt med företag så är man som volontär skyldig att följa Barncancerfondens 
etiska riktlinjer. https://www.barncancerfonden.se/for-foretag/fragor-och-svar/etiska-
riktlinjer/ 
 
Alkoholpolicy 

 Barncancerfonden bekostar inte alkohol. 
 Det är förbjudet att inta alkohol iklädd Barncancerfondens kläder. 
 Det är förbjudet att uppträda drogpåverkad i samband med volontärarbetet för 

Barncancerfonden. 
 
Krav på dig som representerar Barncancerfonden 
Du bär endast Barncancerfondens kläder vid representation.  
Du representerar inte Barncancerfonden juridiskt och kan som volontär inte teckna 
avtal i Barncancerfondens namn.  
Eventuell lånad utrustning måste återlämnas i ursprungligt skick. 
Barncancerfonden är politiskt och religiöst obunden och du som volontär förhåller dig 
till det vid representation. 
 
 
 
 
___________________      ___________________ 
Underskrift        Namnförtydligande 
 
 
 
___________________ 
Ort & Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 
 
 
 


