
 VOLONTÄRPOLICY
 
 
Föreningen Ny Gemenskap

INLEDNING
Ny Gemenskap är en ideell förening öppen för alla. Föreningens vision är ett samhälle där 
ingen ställs åt sidan och där alla accepteras på sina egna villkor. För föreningen Ny 
Gemenskap är volontärverksamheten den grund på vilken föreningen byggt sitt sociala 
arbete under snart 50 år. Föreningen drevs helt av frivilliga under de första trettio åren. Än 
idag är vi beroende av ideella insatser för att tillsammans med personal berika och 
genomföra de viktiga arbete som dagligen utförs i föreningens alla verksamheter. 
En viktig utgångspunkt är tanken om solidaritet gentemot de mest utsatta i samhället. Genom 
rätt till integritet och tron på allas lika värde skapas en grund för att gemensamt förbättra 
vardagen. Ny Gemenskap menar att samhället har skyldighet att hjälpa och stärka de utsatta 
oavsett social och kulturell bakgrund, könsidentitet, nationalitet, etnicitet, religion, 
funktionsvariation eller ålder.

STATUS
Volontärpolicyn är ett styrande dokument i Ny Gemenskap och ska användas som 
planeringsinstrument inom alla föreningens verksamheter i arbetet med volontärer.

MÅLGRUPP
Volontärerna är myndiga personer, som bidrar ideellt i verksamheten. 
Volontären har tagit del av Ny Gemenskaps volontärpolicy, skrivit under en individuell 
överenskommelse samt delar Ny Gemenskaps värdegrund. 

FÖRSÄKRINGAR OCH MEDLEMSKAP 
Som volontär hos oss är du medlem i föreningen. Medlemskapet är kostnadsfritt. Genom ditt 
medlemskap är du försäkrad under ditt uppdrag och du har möjlighet att påverka föreningens 
utveckling.

RELATION MELLAN VOLONTÄRER OCH ANSTÄLLDA
I föreningen finns olika roller och ansvar där vissa är anställda och andra är ideella. 
Skillnaden ligger inte alltid i uppgift utan i helhetsansvar.
Ansvarig personal på plats leder arbetet och fördelar uppgifter.
Om en volontär inte fullgör sina uppgifter enligt överenskommelse och måste skiljas från sitt 
uppdrag, bör det föregås av ett samtal med volontärsamordnare och verksamhetschef.



INTRODUKTION
Volontären möter ansvarig för intervju, introduktion och klarläggande om roll och uppgifter. 
En individuell arbetsplan utformas. Det finns olika sätt att engagera sig som volontär i 
föreningen.

- Basvolontär: Volontären är kopplad till en eller flera verksamheter och utför sitt 
uppdrag på regelbunden basis. Uppdragen kan exempelvis vara att delta i 
verksamheten och stötta med praktiska uppgifter, delta eller leda gruppverksamhet 
för våra besökare, tolka m.m

- Eventvolontär: Volontären anmäler sig till ett eller flera evenemang under året och gör 
då en punktinsats såsom vid ”Lunch i Gemenskap”, ”Jul i Gemenskap” och ”Påsk i 
Gemenskap”. 

- Referensvolontär: Volontären bidrar utifrån sin professionella kompetens. Det kan 
handla om juridisk rådgivning för besökare, handledning för personal, frisörer och 
läkare. 

NY GEMENSKAP FÖRVÄNTAR SIG AV VOLONTÄRER:
• Att åta sig att utföra uppdraget utan ekonomisk ersättning.
• Att du inte för vidare eventuell känslig/privat information du tagit del av i verksamheten 

eller i förtroende.
•  Respektera riktlinjer och förhållningssätt. Alltid vändas sig till ansvarig personal vid 

oklarhet eller konfliktsituation.
• Att komma på överenskomna tider och anmäla bortfall till aktuell verksamhet i god tid 

innan passet.
• Absolut nykterhet och drogfrihet krävs i utförandet av samtliga volontäruppdrag.

NY GEMENSKAP ERBJUDER VOLONTÄRER: 
• Möjlighet att kanalisera sitt engagemang genom konkreta uppdrag samt bidra till och 

dela gemenskapen som dagligen skapas i våra verksamheter. 
• Att få återkommande handledning och stöd i form av uppföljande samtal.
• Att få fortlöpande information om vad som händer i verksamheten.
• Att bli inbjuden till volontärträff minst en gång per termin.
• Möjlighet att delta i möten och aktiviteter som arrangeras av föreningen.


