
 

  

 

Etiske retningslinjer for medlemmer af BROEN Danmark 

 

1. Alle medlemmer af BROEN Danmark er forpligtet til at handle i overensstemmelse med 

foreningens formål, vedtægter og frivillighedspolitik. 

2. Alle medlemmer af BROEN Danmark udfører arbejdet frivilligt og ulønnet. Medlemmer af 

BROEN Danmark må således ikke opnå økonomisk fordel af det frivillige arbejde. 

3. Gennem arbejdet i BROEN Danmark vil medlemmer få kendskab til navne og adresser på 

børn og familier, som modtager eller ønsker hjælp. Sådanne personlige oplysninger skal 

betragtes som værende fortrolige og må ikke videregives, medmindre dette sker som led 

i samarbejde med andre parter om løsning af enkelte opgaver, og såfremt der anvendes 

samtykkeerklæring med de berørte personer. Denne fortrolighed gælder også enhver 

øvrig oplysning, som vedrører personlige forhold for de personer, som BROEN Danmark 

og de lokale afdelinger er i kontakt med. 

4. Diskretion skal af alle medlemmer af BROEN Danmark også udvises i forhold til sponsorer 

og donationer, såfremt dette ønskes. 

5. Der indhentes børneattester for alle bestyrelsesmedlemmer i de lokale afdelinger samt 

eventuelle personer, som måtte bistå med kontakten og mødet med børnene. 

6. Medlemmer af BROEN Danmark har i tilfælde, hvor der er mistanke om overgreb på børn 

og unge, pligt til at kontakte de sociale myndigheder i nærværende kommune. De 

enkelte kommuner har et alarmberedskab, som kan kontaktes døgnet rundt. Så snart 

den enkelte kommune er underrettet, er det kommunens opgave at forfølge 

indberetningen.  

7. For at beskytte de frivillige i BROEN Danmark tilråder vi, at der udvises omtanke, hvis der 

udleveres private telefonnummer, adresse, e-mail eller facebookoplysninger til børnene 

eller deres forældre. Hvis man som frivillig møder børnene eller forældrene i det 

offentlige rum, så tag ikke den første kontakt, men vent til barnet/den voksne opsøger 

kontakten. 

8. For ligeledes at sikre beskyttelse af børnene og privatliv, skal der indhentes 

fotosamtykke for brug af billeder til foldere, hjemmeside, aviser eller andet materiale. 

Samtykkeerklæring til brug af foto kan fås ved henvendelse til BROEN Danmarks 

sekretariat. 

9. Medlemmerne af BROEN Danmark værner om organisationens integritet og omdømme. 

Groft misbrug af navn, logo eller andet materiale produceret af BROEN Danmark eller de 

lokale afdelinger vil føre til eksklusion af det/de pågældende medlemmer. 

10. Alle medlemmer af BROEN Danmark understøtter og diskuterer løbende problematikker 

og omgangsformer i de lokale foreninger. Dialog er med til at fremme 

gennemsigtigheden i organisationen og skabe tryghed for alle medlemmer. 


