
FÖR ATT 
HJÄLPA 
BROTTSOFFER

KOM MED I VÅRT HÄRLIGA GÄNG 
OCH BROTTSOFFERJOURENS  
FRIVILLIGARBETE



Arbetets 
höjdpunkt är 
att träffa andra 
frivilliga.

I RIKU HAR DU MÅNGA UPPGIFTER
Frivilligarbetet sköts via telefon, på nätet och som 
stödperson. Du kan dessutom få hålla RIKU-presen-
tationer för exempelvis skolelever, jobba som mentor 
eller presentera RIKUs verksamhet på mässor.

STÖDET SOM FRIVILLIGA ERBJUDER KAN 
VARA OERSÄTTLIGT VÄRDEFULLT
Praktiska råd och mentalt stöd för personer som fallit 
offer för brott, deras närstående och vittnen i brottmå-
let hjälper offren att ta sig vidare. Brottsofferjourens 
viktigaste resurs är de frivilliga som det nu behövs fler 
av. Verksamheten omfattar ett lysande gäng med cirka 
500 entusiastiska frivilliga som stöder till exempel 
offer för våld i par- och nära relationer, sexualbrott, 
gatuvåld, misshandel eller människohandel. 

UTBILDNING, REKREATION OCH UMGÄNGE
Alla utvalda frivilliga utbildas för uppgiften och RIKUs 
arbetstagare handleder de frivilliga i arbetet. Du kan 
själv välja frivilliguppdrag och arbetstider som passar 
dig. Stödpersoner behövs dagtid vid exempelvis rätte-
gångar. Arbete via telefon och på nätet kan du sköta 
hemifrån även kvällstid. Som motvikt till det krävande 
arbetet får du delta i rekreationer och umgås med 
andra frivilliga. Ingen lön utbetalas för frivilligarbetet 
men du får ersättning för rese- och telefonkostnader 
som uppdraget orsakar dig.



Det är mycket 
givande att få 
hjälpa andra.

Det bästa är 
att använda 
tiden till något 
viktigt.

VEM KAN ARBETA SOM FRIVILLIG?
Vem som helst vars eget liv är i balans kan stöda per-
soner som fallit offer för brott. Vi förutsätter ingen sär-
skild professionell bakgrund av vår frivilliga. Viljan att 
hjälpa, lyssna på andra och möjligheten att engagera 
sig i uppgiften räcker. Om du kan erbjuda din tid, som
nuförtiden är så dyrbar, är du som gjord för arbetet.

 

ANSÖK OCH KOM MED! 
Samtidigt får du följa brottsprocessen ur kundens 
synvinkel. Vi behöver just dig.

LÄS MER!
riku.fi/sv/frivillig

riku.fi



AVUKSI
RIKOKSEN
UHRILLE
LIITY MUKAAN LOISTAVAAN JOUKKOON
JA TULE VAPAAEHTOISTYÖHÖN
RIKOSUHRIPÄIVYSTYKSEEN!

Rikosuhripäivystyksen tärkein voimavara ovat 
vapaaehtoiset, joita tarvitaan lisää. Halu auttaa, 
kuunnella toista ja mahdollisuus sitoutua tehtävään 
riittää. Jos sinulla on tarjota nykyaikana niin kortilla 
olevaa aikaa, olet luotu tähän tehtävään. 

LUE LISÄÄ! riku.fi/vapaaehtoiseksi

riku.fi


