Frivilligroll

Aktivistgruppledare
Diakonias aktivistgrupper skapas av människor som inte accepterar att världen är orättvis. Istället vill
de agera för att förändra den. En till två aktivistgruppledare utses av aktivistgruppen för att ha ett
sammanhållande ansvar för gruppen. Som aktivistgruppledare har du chans att använda och utveckla
din ledarförmåga. Du har möjlighet att arbeta kreativt tillsammans med andra för att utbilda och skapa
engagemang hos allmänheten i globala frågor samt påverka och förändra orättvisa strukturer som
skapar fattigdom. Din insats är viktig för Diakonias arbete med att förändra världen.

Vad ingår i dina uppgifter?
1.

Att koordinera och vara huvudansvarig för aktivistgruppens aktiviteter.

2.

Att regelbundet hålla kontakt med aktivistgruppens medlemmar och sprida information till
dem.

3.

Att vara kontaktperson mellan din aktivistgrupp, övriga aktivistgrupper och Diakonias kontor.

4.

Att vara kontaktperson till studieförbundet Bilda.

5.

Att planera för rekrytering av nya medlemmar.

6.

Att ansvara för att alla medlemmar har en grundläggande kunskap om Diakonia, Diakonias
värderingar och arbetssätt.

7.

Att förse Diakonia med texter, bilder och information om gruppens arbete för spridning t.ex.
på Diakonias webb, social media och Dela Med.

8.

Att sammanställa och skicka in deltagarlistor och aktivitetsuppföljning enligt Diakonias mallar.

9.

Att ansvara för att aktivistgruppen ersätts för sina på förhand godkända utlägg, genom er
aktivistpott och ekonomiansvarig.

10.

Att se till att aktivisterna omfattas av Diakonias tjänstereseförsäkring när de utför frivilliginsatser samt att anmäla eventuella skadefall till Diakonia (se info under riktlinjer för frivilligverksamhet i Sverige).

11.

Att läsa och skriva under Diakonias Code of Conduct.

12.

Att ansvara för att aktivisterna använder ID-brickor eller Diakoniatröjor under sina insatser.

Hur mycket tid kommer det att ta?
Formerna för arbetet i aktivistgrupperna är väldigt fria, så hur mycket tid ledarskapet tar beror på dig
och de andra i aktivistgruppen. Ni bestämmer själva när ni vill träffas och vad ni vill göra. Ett standardförslag är en kvällsträff varannan vecka för studier av något slag samt 1-3 utåtriktade aktiviteter per
termin. Som ledare är det bra att tänka på att delegera uppgifter, både för att inkludera andra i arbetet
och för att inte ta för mycket ansvar så man inte hinner med sitt uppdrag.

Vad förväntar sig Diakonia av dig?
1.

Att du känner till och följer Diakonias policy och riktlinjer för frivilligverksamheten.

2.

Att du läser och skriver under Diakonias Code of Conduct.

3.

Att du förstår och accepterar de villkor och ramar som gäller för just din frivilligroll.

4.

Att du utför de frivilliguppdrag som du åtar dig – eller i god tid informerar din uppdragsgivare
ifall du får förhinder.

5.

Att du tar del av den information Diakonias mobiliseringshandläggare förser dig med.

6.

Att du hör av dig till Diakonias mobiliseringshandläggare när du har frågor eller upplever problem i din frivilligroll.

7.

Att du deltar på relevanta utbildningar och informationsträffar.

8.

Att du bär Diakonias ID-bricka eller tröja när du utför insatser riktade till allmänheten.

9.

Att du bemöter alla människor du träffar på ett respektfullt sätt.

10.

Att du behandlar känslig eller personlig information som du får genom ditt frivilliga engagemang som konfidentiell.

10.

Att du känner dig bekväm i att representera Diakonia som en biståndsorganisation baserad
på kristen värdegrund, oavsett din egen tro.

Vilket stöd får du?
Diakonias mobiliseringshandläggare stödjer dig i din roll som aktivistgruppledare. Bland annat hjälper
denne till med:
1.

Ger stöd under uppstartandet av nya aktivistgrupper.

2.

Bekräftar val av gruppledare.

3.

Håller kontakt med gruppledarna.

4.

Besöker grupperna cirka en gång per läsår.

5.

Arrangerar aktivistutbildningar och ledarutbildningar cirka 2 gånger per år.

6.

Samordnar informationsuppdrag som kommer från Diakonia eller extern part.

7.

Hjälper till med material och föreläsare.

8.

Jobbar tillsammans med aktivister och gruppledare gällande marknadsföring av grupperna
och rekrytering av nya medlemmar.

9.

Godkänner gruppernas kostnader och utbetalar ersättning.

10.

Erbjuder relevant utbildning.

Hur får du reda på mer?
På www.diakonia.se/aktivist hittar du mer information och kontaktuppgifter till befintliga aktivistgrupper.
Diakonias mobiliseringshandläggare svarar gärna på frågor. Ring via växeln på nummer 08-453 69 00.

