TRYGGARE TILLSAMMANS
Tryggare Tillsammans är Rädda Barnens
arbetssätt för att säkerställa att barn är
trygga och inte riskerar att fara illa i vår
verksamhet.
Det berör alla oss som på olika sätt
representerar Rädda Barnen – anställda,
ideellt verksamma, förtroendevalda,
samarbetspartners samt förstås de barn
som deltar i vår verksamhet.

HUR KAN DU NÅ OSS?
Vem som är kontaktperson för just din
region hittar du på medlemssidorna eller på
raddabarnen.se/tryggaretillsammans
Du kan också alltid skriva till
childsafeguarding@rb.se

TRYGGA VUXNA
TRYGGA BARN
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Besöksadress:
Landsvägen 39, Sundbyberg
Tel: 08-698 90 00
kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se

Tryggare Tillsammans
Rädda Barnen och Child Safeguarding

SOM TRYGGA VUXNA…
…gör vi allt som står i vår makt för att barn inte
ska utnyttjas eller utsättas för övergrepp;
…planerar vi vår verksamhet så att vi undviker
situationer som skulle kunna utgöra en risk för
barn; till exempel är ingen av oss ensam med barn;
…är vi medvetna om att vi behöver föräldrars/
vårdnadshavares skriftliga medgivande för att
få fotografera barn och använda bilderna;
…har vi fått utbildning i Tryggare Tillsammans
och har därmed kunskap om vad ”Tryggare
Tillsammans – Rädda Barnens policy för en
trygg och säker verksamhet för barn” innebär;
…har vi som är anställda, ideellt verksamma
eller förtroendevalda visat upp utdrag ur
polisens belastningsregister;

…rapporterar vi på en gång om vi märker eller
misstänker att ett barn far illa, såväl barn inom
Rädda Barnens verksamheter som barn i vår
närhet:
• till socialtjänsten om det gäller en orosanmälan
• till polisen vid brottsmisstanke
• Om det sker inom vår verksamhet rapporterar
vi dessutom till Rädda Barnens speciellt utsedda
regionala kontaktperson (inom 24 timmar);
…är vi medvetna om att övergrepp mot barn
(alla under 18 år) innefattar diskriminering,
kränkningar, fysiskt och psykiskt våld, sexuella
övergrepp och utnyttjande, förnedrande,
förminskande och alla former av övergrepp som
hindrar ett barn från att utvecklas;
…inleder vi inte relationer med personer som
är under 18 år.

SOM TRYGGA BARN…
…ska ni veta vilka vi är och varför vi har en aktivitet
tillsammans;
…ska ni känna er trygga med att vi vuxna inom
Rädda Barnen gör allt vi kan för att ni ska trivas
och må bra;
…ska ni känna att alla är lika mycket värda, har
samma möjlighet att delta och att alla behandlas
rättvist;
…ska ni kunna lita på att ni kan vända er till en vuxen
och bli lyssnad på. Det kan gälla en själv eller en
vän. Ingen fundering är för stor eller för liten.
…kan ni alltid skriva till childsafeguarding@rb.se och
berätta om ni är oroliga eller om något inte känns
bra när ni är med på våra aktiviteter.

