
 

VÄNPOLICY  

 
BAKGRUND  Vänverksamheten är en del av SAMS – Samarbetsförbundet kring 

funktionshinder r.f. SAMS syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet 

i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den 

svenskspråkiga befolkningen i Finland.  

VAD ÄR ETT VÄNUPPDRAG?  Som frivillig är man en vän och en hjälpande hand när det 

behövs.  Ett vänuppdrag bygger på att man ger ca 4-10h/månad av sin tid och gör något 

roligt tillsammans med den man träffar. Det handlar om vardagliga fritidsaktiviteter, vad 

man hittar på beror på vad man kommer överens om och vilka gemensamma intressen 

man har. Ett vänuppdrag skall vara ömsesidigt och bygger på medmänsklighet.  

      SAMS avtal som den frivillige och den vänsökande skriver under gör att den frivillige är 

olycksfallsförsäkrad under träffarna. Om den vänsökande har ett stödpersonsbeslut via 

sin hemkommun, kan den frivilliga lyfta kostnadsersättningar från den kommunen. För 

detta gör man ett skilt avtal. 

VAD FÖRVÄNTAS AV MIG? 

• Du förväntas visa respekt för ditt vänpars integritet, autonomi och värderingar. 

• I fall där minderårig deltar i träffarna följs SAMS förfaringssätt och principer för att öka 

barns säkerhet. 

• Du har ett tystnadslöfte som gäller även efter avslutad kontakt.  

• Du förväntas träffa ditt vänpar tillsvidare eller under överenskommen tid. Ifall att du 

får förhinder meddelar du ditt vänpar om detta. 

• Ifall kontakten avbryts för över två månader eller avslutas bör du kontakta 

koordinatorn.  

• Koordinatorn stöder dig under hela uppdragets gång, det är viktigt att du tar kontakt 

ifall du har frågor eller vill diskutera kring uppdraget. Koordinatorn har tystnadsplikt.  

TRÄFFAR OCH UTBILDNING  Du behöver inte gå en kurs för att bli frivillig, men vi strävar 

efter att regelbundet erbjuda träffar för frivilliga. Till dessa träffar inbjuds alla verksamma 

frivilligvänner, ofta kring ett tema. Vi försöker i mån av möjlighet också ordna 

rekreations- eller utfärdsdagar för våra vänpar. Information om datum för dessa och 

övriga aktuella evenemang sammanställs i ett nyhetsbrev som sänds till alla frivilliga via 

e-post.  

Koordinator Österbotten  

Tel.nr. 050-4318888 och e-post irene.backman@samsnet.fi 


