Red Barnet Ungdom har over 600 aktive frivillige, som gør en forskel for en stor gruppe børn og unge landet
over. For at vi kan nå ud til endnu flere unge, skal vi bruge flere frivillige. Derfor gør vi løbende opmærksom
på, hvorfor vores arbejde er så vigtigt, hvilket sker gennem brug af en hjemmeside, et nyhedsbrev, foldere og
en række plakater.
Til vores materialer bruger vi billeder, videooptagelser og lydklip, der er taget på de steder, hvor vores
aktiviteter foregår, og med de mennesker det handler om. Ind i mellem interviewer vi også de børn der
kommer i vores projekter til vores forskellige magasiner, flyers, foldere m.m.
I respekt for de mennesker vi arbejder med, spørger vi pænt om lov, inden vi bruger det indsamlede
materiale i nogle af vores udgivelser. Ved at skrive under nedenfor giver du lov til at de billeder,
videooptagelser, lydklip eller citater som vi eventuelt får taget af og med dit barn under 15 år må blive brugt
til Red Barnet Ungdoms materialer i indtil 2 år fra den dato hvor tilladelsen er givet.
Vi fremstiller altid børn og unge med respekt.

Din tilladelse betyder meget for os. Den gør en forskel! Tak!
Tilladelse:
Jeg tillader hermed at billederne og citaterne med min søn/ datter, ___________________________ bliver
brugt i Red Barnet Ungdoms elektroniske og fysiske materialer.

Dato og underskrift fra forældre:

_____________________________________

Dato og underskrift fra frivillig:

________________________________________

Eventuelle kommentarer skrives her:

Red Barnet Ungdom er en organisation for unge mellem 15 og 30 år, som har et ønske om at gøre en indsats
for at forbedre deres egen og andres hverdag. Red Barnet Ungdom arbejder med udgangspunkt i FN
konventionen for børns rettigheder. Udgangspunktet er således et ønske om at yde en indsats for børn, på en
måde så de føler sig respekteret som medmennesker.

