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Bilag til Samarbejdsaftale
Parternes bidrag

Natteravneindsatsen

Fonden for Socialt Ansvar leverer
• tilladelse til brug af Natteravne konceptet
• grundtræning af alle Natteravne samt tilbud om anden uddannelse
• 10 Natteravne jakker og T-shirts til de frivillige
• hjemmeside, intranet og mulighed for videresendelse af mail til foreningsmail
• redskaber og skabeloner til eksempelvis ledelsens arbejde, PR, hvervning og presse
• Formands- og Landsmøder
• Id-kort til alle frivillige i foreningen
• digitalt nyhedsbrev til alle frivillige
• professionel krisehjælp og ulykkesforsikring
• løbende servicering og rådgivning gennem Natteravnenes Landskontor
• mulighed for brug af diverse samarbejdsaftaler, eksempelvis med trafikselskaber
• mulighed for at søge midler fra Robin Hood kassen
Foreningens bidrag
• loyalt medvirke til udvikling og fastholdelse af konceptet
• dokumentation af indsatsen
• hverve frivillige og sikre uddannelse af frivillige (frivillige skal mindst have Grundtræningen/ny
Ravn kurset) via kurser gennemført af Landskontoret
• tage godt imod nye frivillige og pleje frivillige, så de oplever sig værdsat
• virke som ambassadør for Natteravne-konceptet
• sikre at der hentes Børneattest på de frivillige via Landskontoret
• er tilgængelig via foreningens officielle mail (foreningsnavn@natteravnene.dk)
• støtter nationale sponsoraftaler ved synliggørelse af nationale sponsorer i forbindelse med
landsdækkende aktiviteter - f.eks. Landsmøder
• deltage i landsdækkende- og netværksaktiviteter

De 5 gyldne regler
•

•
•
•
•

Natteravnene er synlige og observerer - de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o. lign. men tilkalder professionel hjælp om fornødent.
Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund - også etnisk.
Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gader, i bus eller tog) - aldrig inde, hvor de
unge morer sig, i ungdomsklubber, barer, diskoteker.
Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ - men
uden at yde egentlig rådgivning.
Natteravnene hjælper ”forulykkede” børn og unge – helst gennem deres venner og familie.
Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.
Natteravnenes Landskontor, Bygmestervej 10, 1. tv. 2400 København NV. Tlf. 70 12 12 99
Natteravnene@socialtansvar.dk - www.natteravnene.dk - CVR.nr: 27 31 35 66 - Bank: 5025 - 1185000
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Ledelse og frivillige efterlever værdierne – Vi tager ansvar, Vi er engagerede, Vi har overskud til andre
og Vi er omsorgsfulde – såvel eksternt som internt i foreningen.
Altid i hold på 3.
Er der ny mulig frivillig med på prøvetur, består holdet også af tre. Dette for at sikre, at ny mulig Ravn får det mest reelle indtryk af at være Natteravn.
Holdet vandrer altid i ens gul beklædning (gule jakker eller T-shirts).
Ved frafald af bare én frivillig indstiller holdet sin tur og noterer det i logbogen.
Mindst én på holdet skal have gennemført Natteravnenes grundtræning.
Et hold skal helst bestå af begge køn, forskellige aldersgrupper og baggrund - og gerne være så
forskellig som muligt fra gang til gang.
Helst ingen rene herrehold.
Ægtefæller, kærester samt voksne børn deltager normalt ikke på samme hold.
Hunde og andre husdyr må ikke tages med på turen.
Alkohol og andre rusmidler må aldrig medbringes eller nydes i den gule Natteravnebeklædning,
og man møder aldrig op til en tur og lugter af øl eller spiritus.
Rygning er ikke tilladt på vandringer.
Brug af narkotiske midler eller voldelig adfærd udelukker øjeblikkelig retten til at være Natteravn og Landskontoret orienteres.
Hold må gerne sammensættes af frivillige fra forskellige foreninger og gå i hinandens lokalområder. Giv lokalforeningen besked om dette - senest efter turen.
Frivillige på holdet skal altid fremgå af Logbogen af hensyn til bl.a. forsikringsdokumentation.
Foreningen aftaler samarbejdet med sit/sine gå – område(r). Det gælder især i forhold til økonomi og organisering af vandringerne. Kan med fordel være en del af foreningens forretningsorden.
Foreningen og foreningens gå område(r) holder løbende hinanden orienteret jævnfør aftale mellem foreningen og de enkelte gå området.
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