CISV Sweden och Risk Management-frågor (1809)

Till: fastighetsvärdar, rektorer eller andra
med ansvar för lokaler i kommuner, som
CISV vill samarbeta med

Så här arbetar CISV Sweden med risk- och krishantering i verksamheten
Deltagarnas trygghet
En viktig aspekt av CISV Swedens riskhanteringsarbete är hur vi förvaltar det förtroende som deltagarnas föräldrar ger
oss. Vi arbetar förebyggande genom att intervjua och ta referenser på alla ledare och alla som är myndiga och har
kontakt med våra deltagare får visa upp utdrag ur polisens belastningsregister. I alla CISVs medlemsländer genomgår
alla ledare nationellt arrangerade utbildningar som utöver ledarskapsutbildningen behandlar riskhantering och vår
“Child Protection Policy”. I vår verksamhet har vi en låg andel barn per vuxen, sällan mer än 2-3 barn per vuxen.
Om en situation uppstår under ett program som inte kan hanteras på plats, finns en stabil och inövad krisorganisation
på lokal, nationell och internationell nivå. På nationell nivå arbetar flera personer som har professionell erfarenhet av
risk- och krishantering, bland annat som Tjänsteman i Krisledning (på kommun- och länsnivå).
Vårt “avtryck”
Som organisation önskar vi förstås att alla fick känna till och ta del av vår verksamhet. Samtidigt är det viktigt för oss att
inte dra till oss oönskad uppmärksamhet under själva programperioden, vilket till exempel återspeglas i våra riktlinjer
för sociala medier. Vi bjuder ofta in media att besöka oss och göra reportage, men gör överenskommelser om att
publicering sker först efter programmets slut. Det brukar också vara populärt att vi kommer tillbaka till exempelvis
skolor som vi använt för att berätta om vad som har hänt under sommaren, och bjuda in till framtida program. Vi
strävar efter att bygga långsiktiga relationer genom samarbete och dialog, så att vi får komma tillbaka fler gånger!
Försäkringar
CISV Sweden har en heltäckande ansvarsförsäkring, och alla våra deltagare är försedda med individuell sjuk- och
olycksfallsförsäkring under hela programperioden, inklusive reseförsäkring.
Lokala samarbeten
Inför våra program upprättar vi kontakt med närmaste vårdcentral samt lokal polis och räddningstjänst. På så vis
säkerställer vi att eventuella händelser kan hanteras så smidigt som möjligt trots komplikationerna som kan uppstå med
deltagare från olika länder.
Hälso- och sjukvård
Våra ledare får utbildning i första hjälpen innan de deltar på våra program, och vi har som regel kontakt med personer
med relevant utbildning, som kan bistå med rådgivning under programmens gång. Självklart har alla som deltar på våra
program med sig ett hälsoformulär som är underskrivet av läkare i hemlandet.
Fakta om CISV
CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld.
Sedan starten 1951 har vi genomfört ungefär 7 000 internationella läger och projekt med 275 000 deltagare världen
över. Varje år deltar närmare 10 000 deltagare i vår verksamhet globalt sett, och vi arrangerar cirka 10 internationella
program i Sverige varje år. Risk- och krishantering är mycket viktigt i en organisation som CISV, främst med tanke på
det stora ansvar det innebär att arbeta med barn och ungdomar.

