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Till dig som vill engagera dig som volontär hos Barncancerfonden Stockholm Gotland. 
 

Först och främst – ett varmt tack och vad roligt att du vill bidra till vår verksamhet. För att det 
ska vara lätt att komma igång har vi satt ihop information och en lista på sådant vi vet alltid gör 
gott och alltid behövs i vår verksamhet.  

Har du egna idéer så vill vi såklart gärna höra dem också. 

Vad du kan göra 

 Bli medlem i föreningen.  
 Hitta sätt att samla in pengar, ordna en loppmarknad och skänk överskottet till 

Barncancerföreningen Stockholm Gotland, gör ett event på skolan m.m. 
 Engagera dina lokala verksamheter (såsom butiker, sportklubbar, företag osv.) i att 

skänka pengar eller gåvor.  
 Var med på våra aktiviteter och hjälp till med det som behövs, t.ex. sälja lotter, sätta 

upp tält, koka korv…  
 Lär känna medlemmarna i föreningen – nätverka! 
 Även större projekt är uppskattade. Vi ordnar ofta äventyr för våra medlemmar; det kan 

vara ett besök på en ridskola, att gå på en fotbollsmatch, bio eller arrangera en finare 
måltid för de av våra sjuka barn och deras familjer som tillbringar högtider och 
helgdagar på sjukhus. Vi tar tacksamt emot förslag så väl som engagerat ideellt arbete, 
men här gäller så klart att vi tillsammans planerar det hela så att det ordnas på ett sätt 
som stämmer överens med föreningens verksamhet.  

 Vi behöver alltid presenter till de inneliggande barnen på våra vårdavdelningar. 
Klistermärken, små leksaker, pennor, filmer, nagellack, biobiljetter, böcker. Stora som 
små barn brukar alltid få en liten present i samband med behandlingar, sprutor, och 
annat vilket ofta uppskattas mycket. Du kan t ex kontakta företag, affärer, släktingar 
och grannar för att få dem att skänka produkter till oss. 

 Personliga kontakter är ovärderliga – vem känner du? Var jobbar de som du känner? – 
fråga de du känner vad de kan göra och om de kan göra något för oss. 

 

 

Viktigt: 

Det är viktigt att tänka på att du som volontär inte företräder Barncancerfonden Stockholm 
Gotland och alltså inte kan lova saker för föreningens räkning. Sådana uppdrag måste alltid 
beslutas av föreningens styrelse. Det gäller också alla typer av kostnader för föreningen. 
Däremot kan du förklara för dem att du kontaktar dem som volontär och att du försöker bidra 
till Barncancerföreningens verksamhet. Anledningen att vi har dessa bestämmelser är att vi 
som förening och innehavare av ett 90-konto måste ha en mycket god kontroll över alla 
områden vi syns i och verkar inom. 
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Allmän information om att vara volontär hos oss: 

Barncancerfonden Stockholm Gotland är en ideell organisation vars verksamhet riktar sig till 
barn som drabbats av cancer samt deras familjer. För oss innebär volontärarbete att en person 
frivilligt valt att engagera sig i vår verksamhet, utan att få betalt. Vår ideella verksamhet bygger 
på detta engagemang och viljan att hjälpa och göra gott.  

För att du som volontär ska känna dig trygg i din roll och i vår verksamhet har vi tagit fram 
denna volontärpolicyn. 

 

Vad kan du förvänta dig av oss?     Vad kan vi förvänta oss av dig? 

Att få en introduktion om    Att du delar våra värdeord; Mod, Hopp 
Barncancerfonden Stockholm Gotlands   och Ansvar 
organisation  

Att få en tydlig uppdragsbeskrivning inför  Att du känner ansvar för den uppgift du   
varje aktivitet/event du deltar i  tagit på dig 

Att det finns en kontaktperson som du vet  Att du ber om hjälp vid behov och hör  
att du kan kontakta vid behov   av dig vid oklarheter 

Att du får ersättning för i förväg godkända Att alla ev. insamlade medel redovisas  
utlägg     
 
Att du alltid blir respekterad och känner dig  Att du är en god representant för oss  
trygg i de situationer du befinner dig i då  och visar respekt och engagemang för  
du representerar vår verksamhet  alla du möter – oavsett etnisk 
    tillhörighet, tro eller funktionshinder. 

 
Att du meddelar oss minst en månad i 
förväg om du önskar avsluta ditt 
uppdrag hos oss. 
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Sekretess 

Barncancerfonden Stockholm Gotlands medlemsregister behandlas i enlighet med 
dataskyddsförordningen och övriga dataskyddslagar som gäller för tillfället vid behandlingen. 

Då du som volontär arrangerar en aktivitet förbinder du dig till att när aktiviteten är avslutad 
och redovisad till föreningens kansli radera samtliga deltagarlistor eller ostrukturerade 
personuppgifter som kommit dig tillhanda. 

Som volontär förbinder du dig till att aldrig vidarebeordra något till utomstående som kommer 
till din kännedom genom 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 ett samtycke med de personer 
som finns på bilderna  

 

Integritet 

När du arbetar som volontär hos Barncancerfonden Stockholm Gotland 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.  

Annat viktigt att tänka på 

Barncancerfonden Stockholm Gotland bekostar inte alkohol och du får inte inta alkohol eller 
uppträda drogpåverkad i samband med representation. 

Har du tillgång till kläder med Barncancerfonden Stockholm Gotlands logotyp bärs dessa 
enbart i samband med representation. 

Vid insamling eller kontakt med företag så ska du följa Barncancerfondens etiska riktlinjer (se 
hemsida). Tänk på att du som volontär inte får teckna avtal i Barncancerfonden Stockholm 
Gotlands namn.  

 

 

 

Tack för ditt engagemang och din vilja att hjälpa cancersjuka barn här och nu! 

 

 

 

 


