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KUNNING OG TREYTIR 

Til sjálvboðin í Hjálparnetverkinum 

   
VÆLKOMIN  

Takk fyri, at tú hevur meldað teg til sjálvbodna Hjálparnetverkið hjá Reyða Krossi, ið 
hevur til endamáls at hjálpa øðrum í neyð nú Korona ger um seg. Hesin faldarin veitir 
grundvitan um hjálpararbeiðið hjá Reyða Krossi og innleiðandi kunning til krøv og 

ábyrgdir hjá sjálvbodnum hjálparfólki. Reyði Krossur ger altíð sítt besta at stuðla tær í 
leiklutinum sum sjálvboðin, og at tú skalt kenna teg sum part av felagsskapinum av 

sjálvbodnum. Gert tú av, at sjálvboðin hjálp í Reyða Krossi ikki er fyri teg, vinarliga 
boða okkum frá.  

 

VAKTHAVANDI 
Vakthavandi í Hjálparnetverkinum svarar á 78 88 70. Tað eru sjálvboðin og starvsfólk  

hjá Reyða krossi, sum eru vakthavandi. Arbeitt verður í toymum, og við vaktarskipan.  
  

SPONTANT SJÁLVBOÐIN  

Spontant sjálvboðin eru tey, ið ikki eru knýtt at einum almennum ella sjálvbodnum 
felagsskapi, ið bjóða stuðul um vanlukkur ella kreppur raka. Spontant sjálvboðin eru 

ofta úr samfelagnum, har ein kreppa hevur rakt. Teirra vitan um lokalu umstøðurnar 
kann vera ein stórur fyrimunur í vanlukkustøðuni. Tað er umráðandi at hava í huga, at 
vanlukkur ella kreppur kunnu ávirka sjálvboðin harðari, um tað hendir í teirra 

nærumhvørvi.  
  

TÆR 7 AÐALREGLURNAR 
Reyði Krossur er heimsins størsti hjálparfelagsskapur. 192 lond hava eitt Reyða Kross 
ella Reyða Hálvmána landsfelag, ið stuðlar øllum teimum, ið hava tørv á hjálp í gerandis- 

og vanlukkustøðum. Reyði Krossur hevur heimild at hjálpa tjóðum við fullari virðing fyri 
sjálvræði teirra. Hetta skapar grundarlag fyri, at sjálvboðin kunnu arbeiða saman við 

almennu myndugleikunum.  
 
Reyði krossurin er eitt rættarvart merki. Bera sjálvboðin tað, eru tey bundin at fylgja 

teimum sjey aðalreglunum hjá felagsskapinum: ver menniskjalig/-ur, ver ópartísk/-ur, 
ver uttanveltað/-ur, ver óheft/-ur, ver sjálvboðin, ver ein eind, og ver algildug/-ur.  

 
Sjálvboðin hjá Reyða Krossi mugu verða eyðmerkt við antin Reyða Kross vesti, keppi 
ella samleikakorti og mugu verða minst 18 ára gomul.  
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HAV VIRÐING FYRI LANDSINS LÓGUM  
Fyri at hjálpa í neyðstøðu verður heitt á øll sjálvboðin um at virða og fylgja teimum 
boðum frá myndugleikum, so sum løgregluni, almennum tænastum og frá Reyða Krossi. 

Hesi eru von við at meta um, hvat skal gerast í neyðstøðum og at finna bestu loysnina. 
Fylgir ein ikki hesum boðum, kunnu trygd og hjálparátøk setast í váða. Tað verður tí 

væntað, at sjálvboðin fylgja og virða boðum og leiðbeiningum. Tryggja tær, at tú skilir, 
hvør er vakthavandi hjá Reyða Krossi, áðrenn tú fert undir hjálpararbeiðið.  
  

TRYGD  
Egin trygd er ein fortreyt fyri at kunna hjálpa øðrum. Set ikki teg sjálvan ella onnur í 

váða. Kennist ein støða hættislig, ivast so ikki í at boða vakthavandi hjá í Reyða Krossi 
frá.  
   

FYRIREIKANDI KUNNING  
Sjálvboðin í Reyða Krossi fáa fyrireikandi kunning innan hjálparátøk. Vakthavandi í 

Reyða Krossi greiðir frá:  
Hvat skal gerast, hvar og hvussu, og eisini hvar og nær sjálvboðin møtast áðrenn og 
aftaná átakið. Tað verður viðmælt at taka notur og at skriva niður umráðandi 

telefonnummur.  
  

TILLUTAÐAR UPPGÁVUR OG RÆTTINDI AT NOKTA  
Vakthavandi hjá Reyða Krossi handar uppgávur til hin sjálvbodna ella bólkin av 

sjálvbodnum. Heldur tú teg hava viðkomandi førleikar, ið kunnu nýtast, sig so frá, tá ið 
tú meldar teg sum sjálvboðin. Sjálvboðin verða ongantíð biðin um at leggja uppí, har 
møguleiki er fyri harðskapi ella øðrum vanda.  

 
Sjálvboðin hava altíð rætt at siga nei til eina uppgávu. Tað kunnu vera góðar orsøkir at 

nokta eina uppgávu, t.d. um:  
• Tú kennir teg ov nær teimum í tørvi, ella er sjálv/ur í einari líknandi støðu.  
• Tú ikki kennir teg væl og tørvar hvíld.  

• Tú metir arbeiðsumstøðurnar vera ov krevjandi.  
• Tú heldur teg ikki vera føran at loysa uppgávuna.  

  

VERJIÐ BØNINI  
Í vanlukkum og kreppum er sera umráðandi at verja børn, av tí at hesi (persónar undir 

18 ár) eru serliga viðkvom. Reyða Kross sjálvboðin hava ábyrgd av ikki at misnýta ella 
særa eitt barn. Sjálvboðin skulu ikki vera einsamøll við børnum uttan so, at eitt barn 

hevur tørv á at tosa við ein sjálvbodnan í trúnaði. Í hesum føri verður viðmælt, at tit 
práta har onnur síggja, men ikki hoyra, ella at tvey sjálvboðin eru til staðar. Hetta 
tryggjar bæði barnið og teg. Er nakar ivi um vælveruna hjá einum barni, verða 

sjálvboðin biðin um at senda boð til vakthavandi hjá Reyða Krossi ella til almennu 
myndugleikarnar.   
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TAGNARSKYLDA 
Sjálvboðin hava tagnarskyldu, ið skal haldast undir og aftaná sjálvbodna tænastu. Tað 
fevnir um alt, sum ein sjálvboðin sær, hoyrir og lesur. Undir einum tilburði kann tað 

henda, at ein sjálvboðin fær kunning um ymiskt, sum ikki er ætlað almenna rúminum.  
Hetta skal haldast í trúnaði, og ikki deilast við miðlar ella onnur uttanfyri Reyða Kross. 

Tekur ein mynd, video ella líknandi, má samtykkið altíð fáast frá avvarðandi partinum. 
Serligar reglur eru galdandi fyri tey undir 18 ár, tá skal foreldur/verji játta at mynd ella 
annað verður tikið av barninum/børnunum. Fær ein sjálvboðin at vita um ólógliga atferð 

ella vanda ímóti eimum undir 18 ár, skalt tú boða almennu myndugleikunum frá. Ivast 
tú, sig so vakthavandi hjá Reyða Krossi frá.    

  

TOYMISSTUÐUL  
Sjálvboðin í ymsu virksemisøkjunum hjá Reyða Krossi arbeiða vanliga saman í toymum 

við leiðbeining frá einum sjálvbodnum virksemisleiðara. Tó arbeiða sjálvboðin eisini ofta 
eina. Umsorgan fyri øðrum og tær sjálvum er umráðandi fyri eitthvørt virksemi. Minst 

til at taka regluligar steðgir, og at eta og drekka undir átakinum. Sjálvt smáir steðgir 
hjálpa toyminum at halda á longri.   
  

MIÐLAR  
Í kreppum og vanlukkustøðum fara miðlarnir at fylgja við tilburðunum. Tað er 

umráðandi at virða tey avmyndaðu, serliga børn. Sjálvboðin kunnu, við loyvi frá Reyða 
Krossi,  tosa við miðlar um, hvat tað er tey gera, men mugu ikki lýsa ella nevna teir 

persónar, sum tey hjálpa, tí hesi kunnu verða kend aftur. Tosa við vakthavandi hjá 
Reyða Krossi, um tað er loyvt at brúka sosialu miðlarnar. Og um so er, hvussu, og hav 
í huga, at sjálvboðin undir ongum umstøðum mugu taka myndir ella video til privat 

brúk/nýtslu. Til myndir, film, samrøður og líknandi skal samtykki útvegast frá 
avvarðandi, og fyri børn má játtan eisini fáast frá foreldrum /verjum.   

 

GER IKKI SKAÐA  
Grundreglan ‘ger ikki skaða’ skal virðast. Sjálvboðin mugu alsamt verja um tignina hjá 

teimum tey hjálpa. Tey mugu eisini hugsa um at teirra inntriv skal koma tí neyðstødda 
til góðar, og um tað kunnu vera persónligar orsøkir, sum ávirka teirra meting av støðuni.  

   

SKYLDAN AT BOÐA FRÁ  
Aftaná eitt átak skulu Reyði Kross sjálvboðin boða frá, hvussu uppgávan gekk, hvat 

varð gjørt, um tey høvdu nakrar trupulleikar, og um tey meta, at støðan krevur meira 
stuðul. Tey kunnu eisini siga frá, um tey sjálvi tørva kropsligan ella sálarligan stuðul.  
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SÁLARLIGUR STUÐUL Í KREPPUM    
Eftir skakandi hendingar er stuðul frá medmenniskjum sera umráðandi.   
  

Vís tí øðrum umsorgan!   
  

Gev teimum raktu hesi ráð:  
• Ver saman við teimum, sum tú trívist saman við.  
• Vís áhuga og umsorgan fyri øðrum – serliga børnum, ungum og teimum eldru.  

• Hjálp hvørjum øðrum við at tosa um góðar og ringar upplivingar.  
• Vís virðing um tú ella onnur ikki vilja práta um, hvat hendi.  

• Verð kropsliga virkin og royn at varðveita tínar dagligu mat- og svøvnvanar.  
• Fylg leiðbeiningunum hjá myndugleikunum og legg ikki ov nógv í 

fjølmiðlafrásagnir. 

• Familja og vinir, sum ikki eru nærhendis, eru møguliga ørkymlaði og senda 
støðugt boð at spyrja um tína vælveru. Áset tíðir har tú kanst tosa við tey, so at 

teirra fjáltran ikki órógvar teg óneyðuga.  
  
Reyði Krossur Føroya bjóðar øllum sjálvbodnum kunning um sálarliga fyrstuhjálp. Skriva 

ella ring til vakthavandi hjá Reyða Krossi fyri at hoyra meira um hetta.  
     

STUÐUL TIL BØRN  
Bjóða hesi ráð til tey, ið hava ábyrgd fyri vælveruni hjá børnum:  

• Børn hava bæði kropsligan og kensluligan tørv á at vera saman við familju og 
vinum undir kreppum.  

• Ver so rólig/ur sum til ber í orð og gerð, við tí endamáli at skapa eitt trygt 

umhvørvi fyri børn.  
• Tá børn spyrja um støðuna, hava tey tørv á einføldum og skilligum svari.  

• Ver ærlig/-ur og sig satt, men ikki kunna børn um nakað, sum tey kunnu fata 
sum ræðandi.  

• Ansa eftir ikki at lata tína egnu stúran raka børn, so at tey sjálvi fara at stúra.  

• Lat ikki ung børn hyggja at ørkymlandi myndum í sjónvarpinum ella á sosialu 
miðlunum. Greið teimum frá um støðuna á ein hátt, sum er tillagaður til  teirra 

aldur og búning.  
  


