Volontärpolicy
MOD är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som vill minska
transplantationsköerna i Sverige. Ambitionen är att starta en rörelse kring frågan för att öka
kunskapen och förståelsen kring organdonation, så att fler aktivt säger JA!
till organdonation. MOD's målsättning är att ingen skall behöva dö i väntan på organ i
Sverige.
En viktig del i MOD's verksamhet bygger på dina och andra volontärers insatser. För att du
ska känna dig trygg i ditt volontärsuppdrag och för att MOD's arbete ska hålla hög kvalitet,
finns MOD's volontärpolicy.
Vad kan Du förvänta dig av MOD?

Vad kan MOD förvänta sig av Dig?

Du får lämplig information om
uppdraget (vad, var, när, hur).

Att du delar MOD's värdegrund.

Du får material som är nödvändigt
för uppdraget och ersättning för i
förväg godkända utlägg,
exempelvis reseersättning.
Du får möjlighet till stöd i ditt
volontärengagemang, i form av
samtal om insatsen och stödsamtal
vid behov.
Du erbjuds utbildningar och får
relevant information om
organdonation via hemsida och
nyhetsbrev.

Att du är en god representant för MOD i
ditt engagemang.
Att du ansvarar för uppgiften du åtagit dig.
Eventuella insamlade medel redovisas till
MOD och bidrag får inte tas emot för egen
användning.
Att du ska känna till vem som är MOD's
volontärsamordnare och att du tar
kontakt med samordnaren om det uppstår
några frågor eller oklarheter när det gäller
volontärarbetet.

Du omfattas av en försäkring vid
olika evenemang.

Tack för ditt engagemang och dina insatser - som gör att MOD kan uträtta mer än vad annars
vore möjligt. Tillsammans räddar vi liv!
Jag har tagit del av MOD´s volontärspolicy:
Namn

Ort och datum

……………………………………………………

……………………………….……………………

 Volontärsamordare Emma Dalman  mail: emma@merorgandonation.se  tel: +46736724292

Kontaktuppgifter
Namnförtydligande:
Mobilnummer:
Emailadress:
Adress:
Postnummer:
Stad:
* Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX):

* Personnummer behövs för att vi ska kunna skilja olika identiteter åt i vårt nya system och för att utskick ska
komma till rätt person. Även för att du vid eventuella volontäruppdrag ska omfattas av vår volontärförsäkring.
Personuppgifter hanteras enligt PUL.

 Volontärsamordare Emma Dalman  mail: emma@merorgandonation.se  tel: +46736724292

