SPES INSAMLINGSPOLICY
Detta dokument förtydligar hur SPES verksamhet finansieras och på vilket sätt arbete med gåvor ska
bedrivas.

Huvudsaklig finansiering
Riksförbundet SPES verksamhet finansieras i dagsläget främst genom verksamhetsbidrag från
myndigheter, medlemsavgifter, gåvor från privatpersoner, samt bidrag från exempelvis stiftelser.

SPES syfte och gåvornas ändamål
SPES är en rikstäckande organisation som etablerades 1987. Riksförbundet SPES ska utifrån sina
stadgar:
•
•
•

Ge stöd och hjälp till närstående när någon tagit sitt liv
Arbeta suicidpreventivt på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att
åstadkomma en minskning i antalet suicid
Skapa förståelse för att suicid är ett samhällsproblem

Gåvor till SPES tjänar dessa tre syften. Vi eftersträvar att ha så låga administrativa kostnader som
möjligt och att så mycket som möjligt av varje gåva ska gå till vår stödjande verksamhet och
intressepolitiska arbete. SPES vision är ett suicidfritt Sverige.

Ansvarsfull insamlingsverksamhet
Vi har förståelse för att personer som kommer i kontakt med SPES kan befinna sig i en svår situation i
livet. Exempelvis för att man nyligen förlorat någon eller själv lider av psykisk ohälsa. Därför är det av
stor vikt att de får ett gott och ansvarsfullt bemötande.
Den som kommer i kontakt med SPES ska aldrig uppleva tvång eller förväntningar om en gåva.
Vi publicerar ej namn på givare utan dennes medgivande.
Vi är varsamma om våra givares integritet. Uppgifter om våra givare lämnas aldrig över till tredje
part.
Om en givare ångrar en gåva inom skälig tid ska vi eftersträva en generös hållning och bedöma detta
från fall till fall.
I den mån det är möjligt och kontaktuppgifter finnes ska alla givare tackas för sin gåva inom skälig tid.

Givarens önskemål
Vi har förståelse för givarens önskemål om att stödja ett visst syfte. Vi är dock transparenta med att
vi inte alltid kan tillmötesgå dessa önskemål, då vår övriga finansiering i hög grad är öronmärkt för
särskilda ändamål. Gåvan kommer dock alltid användas där den gör största möjliga nytta.

Årlig revision
SPES ekonomi granskas varje år av en auktoriserad revisionsbyrå i samband med bokslut.

Nekande av gåvor
Riksförbundet SPES förbehåller sig rätten att neka gåvor som kan skada förtroendet för SPES som
organisation eller om gåvan ges mot villkor som förbundet ej ser sig kunna tillgodose.

Andra etiska överväganden vid insamlingsarbete
Vi efterfrågar alltid samtycke innan vi använder någons bild eller historia i insamlingssyfte. Vi är
mycket restriktiva med att använda bilder eller uppgifter om avlidna personer eller minderåriga i
insamlingssyfte.

