
I Trygga Händer
Utbildning och etisk vägledning för arbete bland barn och unga



I Trygga Händer är Frälsningsarméns etiska vägledning för att förebygga 

övergrepp bland barn och unga. Frälsningsarmén vill främja varje individs 

andliga, fysiska, mentala och sociala hälsa. Frälsningsarméns policy är att 

övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt.

Målet är att all vår verksamhet ska vara fri från alla former av övergrepp. 

Därför skall alla som i vår verksamhet direkt och regelbundet kommer i 

kontakt med barn och unga genomgå utbildningen I Trygga Händer.

Utbildningen omfattar en hel kursdag. Kursen består av interaktiva 

övningar och scenarios med stor förekomst av etiska dilemman. Målet är 

att lära sig identifiera, reagera och agera för att förebygga alla former av 

övergrepp.

Kursen leds av certifierade kursledare. Kursen kan med fördel hållas i en 

församling/förening eller i en social verksamhet för alla som i sina ideella 

uppdrag eller professionella arbete möter barn och unga.

utbildning och etisk vägledning för arbete bland barn och unga

Nollvision mot övergrepp

Alla barn skall känna sig trygga och välkomna 

Därför utbildar vi modiga ledare som är redo att ta ansvar för sin omgivning.

För bokningar eller andra frågor välkomna att kontakta oss.

Frälsningsarmén, I Trygga Händer:

Telefon: 08-562 282 oo

Mail: itryggahander@fralsningsarmen.se

Besök vår hemsida för mer information:

www.fralsningsarmen.se/itryggahander



utbildning och etisk vägledning för arbete bland barn och unga

I Trygga Händer

I Trygga Händer vill uppmuntra alla som direkt eller indirekt kommer i 

kontakt med barn och unga att:

• ta sitt ansvar för att barn och unga som anförtros oss skall kunna 

 känna  sig trygga.

• ta sitt ansvar för att de människor som arbetar med barn och unga ska  

 kunna känna sig trygga.

• uppmärksamma det faktum att trygghet för barn och unga som finns  

 inom våra verksamheter är en angelägenhet för alla, inte bara för våra  

 barn- och ungdomsledare.

• bli medveten om nödvändigheten av att skapa och/eller förändra rutiner  

 för att uppnå största möjliga trygghet.

Vi vill att varje individ ska:

• mötas med respekt.

• känna sig trygg hos oss.

• trivas inom alla aktiviteter som vi ordnar.

• känna att hon/han blir rättvist behandlad.

• bli sedd för den hon/han är.

Vi vill att vi som ledare ska se till att barnen och verksamheten är trygg 

genom att:

• i alla situationer se barnets bästa.

• helst vara två ledare närvarande i rummet.

• identifiera, reagera och agera för att förebygga alla former av övergrepp.

• alltid prata om saker som vi ser och som händer.

• alla barn lämnar aktiviteten tryggt och säkert.

• våra lokaler är trygga och säkra för den verksamhet som bedrivs.



Frälsningsarmén

Box 5090  102 42 Stockholm

Besöksadress Nybrogatan 79B

Telefon 08 562 282 00  Fax 08 562 283 91

www.fralsningsarmen.se


