
En för uppdraget utbildad frivillig vuxen adopterad eller en adoptivförälder agerar

som mentor för såväl adopterade i olika åldrar som adoptivföräldrar och personer

som överväger att adoptera eller redan har inlett processen. Mentorn och adepten

träffas på tu man hand ungefär en gång i månaden.

mentorn ska uppvisa brottsregisterutdrag, om hen är i kontakt med en minderårig

adept.

de som är intresserade av att agera som mentorer genomgår såväl en intervju som

utbildning inför sitt uppdrag, som en del av rekryteringsprocessen.  

för att kunna bli utsedd till mentor och påbörja verksamheten förutsätts alla

sökande delta i utbildningen i sin helhet samt genomgå intervjun.

för mentorerna arrangeras stödverksamhet för att säkerställa regelbunden kontakt

med volontärerna under verksamhetens gång.

 ett mentorskapskontrakt görs upp i samförstånd med barnets eller den ungas

vårdnadshavare eller med en professionell som bär ansvar för barnet.

Följande handlingsprinciper gäller för samtliga mentorer inom Adoptivfamiljer rf.

 

Handlingsanvisningar för att främja och säkra barns trygghet inom

mentorverksamheten

Beskrivning av verksamheten

Handlingsprinciper som främjar och säkrar barns trygghet och

integritet

Dessa handlingsanvisningar gäller Adoptivfamiler rf:s landsomfattande

mentorverksamhet. Anvisningarna har godkänts av Adoptivfamiljer rf:s dåvarande

verksamhetsledare samt styrelsen den 26 januari 2020.



Barn och unga som är med i verksamheten

I händelse av trakasserier

Barn och unga informeras om deras rättigheter och uppmanas att ta upp med sin

vårdnadshavare, en anställd inom mentorsverksamheten eller någon annan trygg

vuxen ifall de upplever sin egen säkerhet eller integritet hotad eller om något i

stödrelationen vållar bekymmer.

Om barnet eller den unga utsätts för en omedelbart hotfull situation, bör polisen

eller nödcentralen kontaktas.

Alla klagomål, anmälningar och misstankar utreds omsorgsfullt och tas på allvar.

Om det finns skäl att misstänka brott eller brottsförsök som hänför sig till barnets

säkerhet, bör polisen och barnskyddsmyndigheterna kontaktas.

Verksamhetsarrangören ser till att eventuella trakasserier eller utnyttjande av barn

eller unga inte fortsätter.

Verksamhetsarrangören säkerställer att alla inblandade parter omsorgsfullt och

jämlikt hörs gällande det skedda. Alla ska vara medvetna om hur ärendet

framskrider och vilka principer som efterföljs. I kommunikationen beaktas både det

eventuella offrets och förövarens rättsskydd.

 

 

 

Dessa handlingsanvisningar grundar sig på handboken ”Toimintaohje. Lasten
turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen”,
Allianssi, SOSTE, Valo & Centret för konstfrämjande Taike (2014).
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