Verksamhetsplan 2019
Folkrättskretsen (Krets 01145)
Medmänsklighet är grunden för Röda Korsets arbete för mänskliga rättigheter, stöd vid kris och krig
samt minskat lidande. De frivilligas engagemang är en förutsättning för att kunna lyckas. Vår
verksamhet är en viktig pusselbit i detta. Vi finns där för människor i kris och nöd och stärker personer
genom information och kunskap. Genom detta bidrar Folkrättskretsen till ett starkare och mer hållbart
samhälle.
Vi vill under 2019 fortsätta arbetet inom våra verksamhetsområden, men även bli bättre på att
utvecklas som krets och skapa förutsättningar för ett så hållbart frivilligarbete som möjligt. Detta tror vi
görs gemensamt genom bättre samverkan, dialog och erfarenhetsutbyte inom kretsen.
Inför 2019 vill vi därför fokusera på följande övergripande områden:
l
l
l

Rekrytering av frivilliga
Samverkan och erfarenhetsutbyte
Medlemskap

Rekrytering - Bli fler för att göra mer!
För att kunna utveckla våra verksamheter och ha ett hållbart frivilligarbete behöver vi kontinuerligt och
aktivt arbeta med rekrytering. Dels behöver styrelsen proaktivt stötta verksamheterna i sin rekrytering
genom kontinuerlig kontakt, men även som krets försöka hitta nya vägar till information och spridning,
samt arrangera centrala rekryteringsträffar, minst en gång om året. Förutom rekrytering behöver vi
även arbeta med frivilligvård för att bibehålla de vi lyckats rekrytera.
Samverkan - Mer snack och mer verkstad?
Kretsens verksamheter besitter mycket kunskap om frivilligarbete och organisation, samtidigt finns
stor erfarenhet av mänskliga möten och av att hantera eventuella frustrationer som kan uppstå när
det inte blir som man vill. Denna kunskap och erfarenhet är viktig att ta vara på. För att utveckla
Folkrättskretsen och hjälpa varandra att utvecklas inom verksamheterna vill vi skapa möjligheter till
reflektion och erfarenhetsutbyten - ett sätt att tillsammans utveckla verksamheten och sätta
gemensamma mål och visioner.
Medlemskap - Är du medlem?
Det är viktigt för Röda Korset att ha många medlemmar för att kunna bedriva påverkansarbete och
utveckla verksamheten. Den informationen vill vi ska nå våra frivilliga. Genom att bli medlem blir man
officiellt en del av Röda Korset-rörelsen och påverkansmöjligheterna blir större för den enskilda
medlemmen internt och för Röda Korset som organisation.
Verksamhetsfokus
Vad gäller våra verksamheter arbetar vi kontinuerligt med att förvalta och utveckla samtliga. Under
2019 väljer vi dock att fokusera särskilt på två av dem, Samhällsinformatörerna och
Folkrättsinformatörerna. Vi kommer undersöka behovet av och möjligheten att expandera
Samhällsinformatörerna med ytterligare en grupp. Vi fokuserar även på att stötta den nyuppstartade
verksamheten Folkrättsinformatörerna lite extra.

Språkverkstan
Verksamhetsplan för 2019
Kompetensutveckling
Under 2019 kommer vi att fortsätta med undervisning i svenska samt att hålla workshops för
gruppledarna och språktränarna i kunskapsutbytessyfte.
Språktränarna önskar att få möjligheten att delta i kurser och kompetenshöjande insatser med teman
”pedagogik” och ”Att undervisa i svenska som andra språk”.
Rådgivning och vägledning för att hitta arbete
Våra deltagares behov när det gäller att hitta arbete innefattar uppdatering av CV, personligt brev,
rådgivning och vägledning för att hitta arbete i Sverige. Därför har vi bestämt att stödja våra deltagare
i sådana frågor. Vi kommer att planera ett par timmar drop-in träffar per månad med de elever som
önskar sig att få stöd i ”arbetsmarknadsfrågor”.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen (Jobskills) kommer att undersökas.
Rekryteringsbehov
Vi kommer att rekrytera regelbundet baserat på verksamhetens behov.
Kommunikation
Under året ser vi över och utvecklar vår kommunikation och våra kommunikationskanaler för att öka
engagemanget kring språkverkstan.
Beräknade kostnader 2019
Utgift

Kostnad

Hyra

100 000

Material

10 000

TOTALT

Kommentar

110 000 SEK

EFA-gruppen
Verksamhetsplan för 2019
Målsättningen för 2019 är att ha 10-15 aktiva medlemmar och vara tillgängliga för ett minst ett ärende
i veckan under terminerna (15 januari-15 juni samt 1 sept-15 december, två volontärer per ärende).
I början av 2019 har vi sett en minskning i antalet bokningar. Prognosen från Röda korset centralt är
att antalet efterforskningsärenden kommer att återgå till de nivåer som hanterades före 2015. Om
antalet efterforskningsärenden sjunker drastiskt kommer det att vara en utmaning att bibehålla
aktiviteten och engagemanget i gruppen. Många har valt att engagera sig just för att
efterforskningsverksamheten intresserar dem.
Gruppmedlemmarna har även utbildning i att hantera ärenden som rör resebidrag, och detta hoppas
vi kunna utveckla under året. Likaså avser vi engagera oss i det nya uppdraget att ”följa familjen”,

som innebär en mer fortlöpande kontakt med klienter, både i efterforsknings- och
resebidragsärenden. Hur detta arbete kommer att utformas är i nuläget inte känt för oss i
frivilliggruppen.
De två frivilligledarna har under 2018 anmält intresse för att bli utbildade i registrering i systemet FL
Answers. Denna utbildning kommer troligen att genomföras under 2019. Efter den avser
frivilligledarna avgöra om det är en lämplig uppgift för fler i gruppen.
En förutsättning för gruppens verksamhet är det arbete som Röda korsets migrationsrådgivare
bedriver. Migrationsrådgivarna De samlar in information till våra ärenden, förser oss med information
och underlag om länder, regler och blanketter samt bistår med mycket stöd i praktiska frågor. En
tjänsteman återkopplar ofta efter varje ärende och berättar som var bra och vad som eventuellt
missats. Denna feedback är oerhört värdefull och vi hoppas att Röda korset kommer att kunna
bibehålla den höga kvaliteten på stödet till oss frivilliga från tjänstemannaorganisationen även under
2019.
Ett behov vi har, precis som de tidigare åren, är en fungerande dator till gruppens mottagningsrum.
Sedan flera år bygger verksamheten på att en frivillig tar med sig en dator till ärendet. Vi har också
fortfarande behov av kurser i ”svåra samtal” samt utbildningar som stödjer oss när vi ska ta oss an
uppgiften att ”följa familjen”. Utbildningarna hoppas vi kommer att kunna ordnas inom Röda korset,
tillsammans med andra frivilliga som har samma behov.
Beräknade kostnader 2019
Utgift
Dator

Kostnad

Kommentar

3500

Surfdator till mottagningsrum (Chromebook eller liknande) som kan
kopplas upp mot stor skärm som redan finns i rummet.

Resor

4500

Ny inriktning på verksamheten innebär möjligen ökat antal resor

TOTALT

8000 SEK

Samhällsinformatörerna
Verksamhetsplan för 2019
Gruppen består av fyra frivilliga som driver verksamheten vid ABFs SFI-utbildning på Liljeholmen,
varav två finns där varje onsdag kl. 11-13 (utom under sommar- och julledighet). Målgruppen är SFIeleverna på skolan.
Gruppen ska efter bästa förmåga hjälpa de elever som söker upp oss genom att förklara och ge
information om det svenska samhället, hjälpa till med myndighetskontakter, svara på frågor av olika
slag och lotsa till rätt instans i olika ärenden.
Målet för 2019 är att hjälpa minst lika många elever som tidigare år.
Beräknade kostnader 2019
Utgift

Kostnad

Material

200

Buffert

800

TOTALT

Kommentar
Ev. Förbrukningsmaterial
1000 SEK

Förvarsbesökarna
Verksamhetsplan för 2019
För kommande år har förvarsbesökarna som intention att fortsätta besöka förvaret i Märsta
regelbundet för att ge medmänskligt stöd åt de frihetsberövade migranter som befinner sig där. Våra
övergripande mål är att fortsätta genomföra ett besök i veckan, att så få besök som möjligt tvingas
ställas in, att vi genomför besök av god kvalitet, att vi genomför gruppmöten och att vi har en bra
gemenskap i gruppen.
För att lyckas med vårt mål krävs en god planering, engagerade frivilliga och en sammanhållen grupp
där alla känner sig sedda. Vår verksamhet skiljer sig inte så mycket åt från år till år, utan handlar mer
om att upprätthålla en bra nivå på våra besök, tillse att så många besök som möjligt genomförs och
att utveckla gruppen som sådan.
Beräknade kostnader 2019 för Förvarsbesökarna
Utgift

Kostnad

Kommentar
Den utbildning som förvarsbesökarna går och som

Utbildning

8 pers x

inte är kostnadsfri är “Att mötas i vardag och kris”.

400 kr =

De nya frivilliga som rekryterades 2018 vill kanske

3200

gå kursen 2019 varför vi budgeterar för några extra
deltagare.

8 tillfällen x
Fika och

100 kr + 2

Fika under gruppträffar samt två

avslutning

ggr x 400 kr

avslutningsaktiviteter

= 1600
Resekostnader i form av utlägg för tågbiljetter för
dem som inte har SL-kort samt milersättning för de
som kör bil. Jag har räknat på en av vardera
Resekostnad
er

2924 kr +
2516 =
5440

utlägg, men eventuellt kommer resekostnaderna
öka ifall nya frivilliga behöver ha reseersättning.
Avseende resebidrag räknar jag därför på två
personer á 86 kr per besök (45 kr per enkelbiljett
och reskassa SL) och 17 besök, samt en person
som behöver milersättning: 4 mil x 2 á 18,50 kr per
besök, ca 17 besök per år.

TOTALT

10 240 kr

Häktesbesökarna
Verksamhetsplan för 2019
Gruppen kommer fortsätta besöka häktet Kronoberg och Huddinge regelbundet för att ge
medmänskligt stöd åt de frihetsberövade som befinner sig där.
Beräknade kostnader 2019
Det är svårt att veta just nu då vi inte vet hur verksamheten eller bidrag/villkor från Kriminalvården
kommer att se ut. Vi budgeterar för säkerhetsskull 10 000 kr.

Utgift

Kostnad

Kommentar

10 000
TOTALT

10 000 SEK

Adapost
Vi avser att i tid få klart med en engagerad frivilligledare till verksamheten och att påbörja rekrytering
av frivilliga i god tid. Det finns en fortsatt förhoppning att kunna ha öppet två nätter i veckan under
årets kallaste månader. Verksamheten finansieras av Södermalmskretsen.

Folkrättsinformatörerna
Vi fokuserar på att starta upp och skapa strukturer för en hållbar verksamhet med tillräckligt många
frivilliga. Därför behöver gruppen inledningsvis fokusera på rekrytering och utbildning av frivilliga.
Därefter bestämma hur man ska få en långsiktigt och regelbunden informatörsverksamheten.

Utgift

Kostnad

Kommentar

8 000
TOTALT

8 000 SEK

