Samarbejdsaftale
Mellem Fonden for Socialt Ansvar, i det følgende benævnt FSA, og
Natteravnene _______________ , med hjemsted i
____________________ er der dags dato indgået følgende aftale:
FSA, der er juridisk ejer af Natteravnekonceptet, navn og logo, stiller følgende
til rådighed for foreningen:











konceptet, med tilhørende grundtræning
10 gule Natteravne jakker og 10 veste
lokal hjemmeside
id-kort til alle frivillige i foreningen efter behov
Natteravne Nyt til alle frivillige
professionel krisehjælp og en subsidier ulykkesforsikring
løbende servicering og rådgivning gennem Natteravnenes Landssekretariat
dækning af de overordnede fællesomkostninger forbundet med at drive det landsdækkende arbejde
landsmøder
diverse samarbejdsaftaler, eksempelvis med trafikselskaber

Foreningen og dens frivillige forpligter sig til at følge og efterleve:






”De 5 gyldne regler”
bilag 1
”Spilleregler”
bilag 2
Natteravnenes ”standardvedtægter”
bilag 3
Natteravnenes Designmanual
støtte nationale sponsoraftaler ved synliggørelse af nationale sponsorer i forbindelse med
landsdækkende aktiviteter - f.eks. Nordisk Natteravne Dag.

bidrage til at udvikle og fastholde Natteravnekonceptet, blandt andet ved deltagelse i landsdækkende og regionale NR aktiviteter, samt hverve og træne frivillige med hjælp gennem Landssekretariatet.
En ajourført version af ovennævnte, som findes på Landssekretariatets hjemmeside, vil
altid være gældende.


Opsigelse af samarbejdsaftalen kan ske:




Såfremt foreningen ikke ønsker at efterleve samarbejdsaftalen, kan denne opsiges i
henhold til vedtægterne.
Landssekretariatet kan efter skriftlig påtale om brud på konceptet, på vegne af FSA, opsige samarbejdsaftalen med foreningen, såfremt denne ikke efterlever påtalen.
Ved samarbejdsaftalens opsigelse skal foreningen levere jakker, veste og Id-kort retur til
Landssekretariatet.

Samarbejdsaftalen godkendes hermed:
__________________ den _______________
_________________________

____________________________

Kontaktperson for styregruppen/
Foreningens bestyrelsesformand

Repræsentant for FSA / NR Landssekretariat
eller SeniorInstruktør

Samarbejdsaftalen afløser eventuelle tidligere aftaler.
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Bilag 1








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 gade, i bus eller tog) - aldrig
inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker.
Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ - men uden at yde egentlig rådgivning.
Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges
forældre, familie og bekendte.
Natteravnene hjælper ”forulykkede” børn og unge – helst gennem deres venner og
familie. Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.

Bilag 2














De 5 gyldne regler

Spilleregler

Altid i hold på 3 – inkl. eventuelt ”føl”.
Altid i ens gul beklædning (gule jakker, veste eller T-shirts).
Ved frafald af bare én frivillig indstiller holdet sin tur og noterer det i logbogen.
Mindst én på holdet bør have gennemført Natteravnenes grundtræning, ellers skal
holdet briefes af en i bestyrelsen og inviteres til et Basiskursus.
Et hold skal helst bestå af begge køn, forskellige aldersgrupper og baggrund - og
helst være så forskellig som muligt fra gang til gang. Helst ingen rene herrehold.
Ægtefæller samt voksne børn deltager normalt ikke på samme hold.
Hunde og andre husdyr må ikke tages med på turen.
Alkohol og lignende må ikke medbringes eller nydes i de gule jakker, veste eller Tshirts, og man møder aldrig op til en tur og lugter af øl eller spiritus.
På ture/vandring er rygning ikke tilladt i den gule Natteravne beklædning.
Brug af narkotiske midler eller voldelig adfærd udelukker øjeblikkelig retten til at
være Natteravn.
Hold må gerne sammensættes af frivillige fra forskellige foreninger og gå i hinandens lokalområder - dog skal der gives besked til info@natteravnene.dk efter tur.
Frivillige på holdet skal altid fremgå af Logbogen af hensyn til dækning af den subsidiære ulykkesforsikring (egen forsikring dækker først).

Bilag 3

Standardvedtægter

De til en enhver tid gældende standardvedtægter fremgår af Landssekretariatets hjemmeside.
Vær opmærksom på, at enkelte af reglerne i standardvedtægterne fremstår anderledes end
de regler, der normalt findes i vedtægterne for andre frivillige foreninger/organisationer.
I Natteravnene er der tale om tilslutning til en franchise lignende model, inden for hvilke
Fonden for Socialt Ansvar (FSA) stiller konceptet til rådighed. Derved følger alle Natteravneforeninger samme sæt regler og vedtægter. Måden, foreningen udfylder rammerne/konceptet på, vælger den dog selv med ansvar i forhold til konceptet som helhed.
Natteravnene lægger vægt på overvejende at være finansieret gennem private midler. Sekundært kan finansieringen helt eller delvis ske for offentlige midler (eksempelvis § 18 midler). Foreningen etableres derfor lokalt som en frivillig social forening med eget CVR nummer.
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