Giltig från juni 2018

Volontärpolicy Missing People
Hej och välkommen till Missing People!
Denna policy riktas till våra fantastiska volontärer som hjälper oss att hitta försvunna människor. Missing
People är en ideell organisation vars ändamål är att hitta människor som försvunnit. Det är tack vare er
volontärer som vi finns och tack vare er som vi har framgång i vårt viktiga arbete. Tillsammans hittar vi fler.
Om du utför arbetsinsatser för Missing People är det viktigt att veta att detta är ideellt arbete. Ingen får
betalt för att delta i sökinsatser - inte ens våra professionellt aktiva som arrangerar och leder
sökinsatserna.
Nedan har vi listat viktig information för dig som volontär inom Missing People att följa:
Sociala medier
Missing Peoples ändamål gynnas av sociala mediers förmåga att sprida efterlysningar. Du som volontär
kan hjälpa till genom att dela våra inlägg på sociala medier och sprida ordet om vår verksamhet.
Som volontär inom Missing People får du inte sprida eller diskutera innehåll om känsliga eller personliga
uppgifter. Uppträd professionellt även på sociala medier för att värna om organisationens-, polisens- och
anhörigas integritet.
Det råder absolut förbud mot att använda sociala medier vid deltagande under sökinsatser. För att skydda
andra volontärer och eventuella anhörigas och offers integritet råder absolut förbud att fotografera/filma
eller på annat sätt dokumentera under sökinsatser.
I specifika fall kan bilder behöva tas för polisens räkning. Du får då tydlig information om hur detta ska
göras och bilderna lämnas sedan till polisen och ska, utan undantag, raderas från telefon eller kamera efter
att så skett. Om bilder sprids på sociala medier eller sparas av dig som frivillig sökare kan det få rättsliga
följder.
Klädkod
När du har på dig kläder eller västar med Missing Peoples logga så företräder du organisationen. Tänk på
att uppträda professionellt och värna vårt varumärke. Vår verksamhet är helt beroende av att vi åtnjuter
stort förtroende och det är därför viktigt att alla som engagerar sig också är medvetna om att de
representerar Missing People. Tillsammans är vi starka.
Alkohol och droger
Missing People tillåter absolut inga former av alkohol eller droger under sökinsatser. Person som inte
efterlever detta blir ombedd att lämna sökinsatsen.
Försäkring
Alla våra sökare är försäkrade via TryggHansa under sökinsatser.
Kontakta Missing People på info@missingpeople.se om du vill anmäla en skada.

Tillsammans hittar vi fler. Tack för att du engagerar dig i Missing People! Din insats är ovärderlig.

