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Etiska riktlinjer för volontärer – En Utsträckt Hand Täby & Danderyd 
 

Vägledande principer för volontärer 

EUHs etiska riktlinjer fungerar som vägledande principer för EUHs volontärer i aktiviteter med vuxna 
och barn inom de verksamheter som samordnas av EUH enskilt eller tillsammans med andra aktörer. 

De etiska riktlinjerna är gemensamma för alla oberoende av ställning och arbetsuppgifter och 
omfattar även EUHs styrelse. 

EUHs etiska riktlinjer utgår från FN:s Barnkonvention och FNs Deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. 
 

1. Allas lika värde  

EUH är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som värnar om allas lika värde och rätt att  
bestämma sin egen identitet, oberoende av ålder, kön, etniskt ursprung, religion, social  
tillhörighet, politisk åskådning, funktionsvariation eller sexuell läggning.  
 

2. Vi värnar om personlig integritet 

Alla volontärer och deltagare i våra verksamheter har rätt till fysisk och psykisk integritet. Vi bemöter 
alla med respekt och accepterar inte mobbning eller kränkande behandling av något slag. Vi tar 
avstånd från och accepterar ingen särbehandling av volontär och/eller deltagare i våra verksamheter. 
Vi ber alla volontärer som deltar i aktiviteter med barn att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. 
 

3. Vi respekterar anonymitet  

Alla deltagare och volontärer ska kunna känna sig trygga i EUHs verksamheter och aktiviteter.  
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Vi omnämner inte deltagare inkl barn vid namn utanför verksamheten och vi publicerar inte bild eller 
namn på deltagare utan deras medgivande. Detta gäller även i sociala medier. Volontärer ska inte 
fotografera deltagarna utan deras medgivande. 
 

 
4. Vi uppmuntrar till delaktighet  

EUH värnar om ett gott arbetsklimat där alla deltagare och volontärer får komma till tals. Vi stödjer, 
motiverar och uppmuntrar varandra för att varje insats skall vara givande och leda till ett gott 
resultat. Tillsammans skapar vi en verksamhet byggd på ömsesidig respekt för varandra. Det innebär 
också att volontärer respekterar sina volontäråtaganden inklusive schemalagda verksamheter och 
aktiviteter. 
 

5. Vi accepterar inte påverkan av alkohol eller droger i verksamheten  

Förtäring av alkohol eller droger är inte tillåten inom ramen för EUHs verksamheter och aktiviteter. 
Det är inte tillåtet att uppträda alkohol- eller drogpåverkad inom EUHs verksamheter. 
  

 

6. Vi värnar om god förvaltning  

EUH är en icke-vinstdrivande ideell förening vars verksamhet finansieras av gåvor och insamlade 
medel. Detta medför ett stort ansvar för att resurser och medel förvaltas väl och används på ett 
korrekt och effektivt sätt till de ändamål de är avsedda för. 
 

7. Vi är alla ambassadörer  

Vi är alla direkt eller indirekt ambassadörer för EUH och dess verksamhet och aktiviteter. Respektera 
därför dessa riktlinjer vid alla aktiviteter inom ramen för EUHs verksamheter. All extern 
kommunikation om EUHs verksamhet i media eller liknande ska föregås av avstämning med EUHs 
styrelse. 

 

8. Överträdelser av EUHs etiska riktlinjer 

Överträdelser av de etiska riktlinjerna resulterar i att volontäruppdraget avslutas. Om du som 
volontär har några frågor kring EUHs etiska riktlinjer, kontakta Volontärsamordnare.  

Genom att bli volontär hos En Utsträckt Hand Täby & Danderyd godkänner du dessa Etiska riktlinjer 
och förbinder dig att följa dem.  

 

/Styrelsen i En Utsträckt Hand Täby & Danderyd, 2022 


