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Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde



Indsatser i det

Vi vil måle 
nytteværdien 

af vores 
indsats

Vi vil sætte 
samarbejde 
i centrum

Vi vil 
være tilstede 

lokalt
Vi vil 

sætte de 
mest sårbare 

først

Vi vil 
inkludere 

sundhed i vores 
aktiviteter

Vi vil skabe 
inkluderende 
fællesskaber

Røde Kors Hovedstadens sociale arbejde

sociale arbejde
I Røde Kors Hovedstaden
arbejder vi pro-aktivt for …

at alle kan deltage i fællesskabet

at de mest udsatte borgere opbygger de sociale relationer de ønsker

at udsatte mennesker kan leve et mentalt sundt liv

lighed i sundhed for socialt udsatte

Vi vil 
kompetence- 

udvikle de  
frivilllige



Indsatser i det sociale arbejdeIndsatser i det sociale arbejde

Identifikation og måling af nytteværdien af 
indsatsen vi gør for borgerne i Hovedstaden

Vil blive tænkt ind i opstart af nye projekter

Vil kun blive gennemført, hvor det giver 
mening for brugerne og de frivillige i aktivite-
terne

Vi vil måle 
nytteværdien 

af vores
 indsats

Vi vil sætte 
samarbejde 
i centrum

Vi vil sikre samarbejde på tværs af aktiviteterne 
i Røde Kors Hovedstaden

Vi vil samarbejde tæt med landsorganisationen 
og URK om udvikling af nuværende og nye 
aktiviteter

Vi vil hele tiden forfølge et tæt samarbejde med 
relevante eksterne partnere; herunder særligt 
kommuner, region og ministerier, men også 
andre frivillig organisationer.



Vi vil 
være tilstede 

lokalt

Vi vil sikre lokal tilstedeværelse, hvor 
dette er med til at understøtte arbejdet 
for de mest udsatte

Vi vil arbejde med opsøgende indsats 
over for de mest isolerede sårbare men-
nesker

Alle vores aktiviteter skal arbejde for at de 
mest sårbare i målgruppen bliver inkluderet

Vi vil udvælge nye aktiviteter ud fra om vi kan 
hjælpe de mest sårbare.

Vi vil 
sætte de mest 
sårbare først

Indsatser i det sociale arbejdeIndsatser i det sociale arbejde



Vi vil 
kompetence-

udvikle 
de frivillige

Vi vil kompetenceløfte de frivillige

Særligt vil vi sætte fokus på kompe-
tenceløft af det frivillige ledelsesni-
veau.

Vi vil 
inkludere 

sundhed i vores 
aktiviteter

Vi vil tænke både fysisk og mental sund-
hed ind i alle vores sociale aktiviteter

Forebyggende sundhedstiltag i fokus for 
nye projekter

Indsatser i det sociale arbejdeIndsatser i det sociale arbejde



Vi vil arbejde for at alle kan deltage i fællesskabet

Vi vil skabe netværk der rummer mange forskellige 
målgrupper – samtidigt.

Vi vil skabe 
inkluderende 
fællesskaber

Indsatser i det sociale arbejde



Medmenneskelighed gennem frivillig indsats
Vi har over 1800 frivillige, som hver især yder 
en stor indsats gennem medmenneskeligt 
arbejde. De frivillige er aktive gennem en række 
forskellige aktiviteter, som alle har det fælles 
formål, at de gennem frivilligt arbejde støtter og 
hjælper mennesker, der har behov for det. 

Frederiksberg 
København
Tårnby 
Dragør

“
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største 
lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi dækker fire kommuner: 
København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Røde Kors Hovedstaden dækker fire kommuner



Indsatsområder i Røde Kors Hovedstaden 2015

NETVÆRK

Terminal1

Kvindenetværket

Børn & Forældre

Samtalegrupper 
for børn af 
indsatte

Familienetværket

Netværkshus
Kastruplund

Værket 

Netværkshuset 
Nørrebro

INTEGRATIoN

Lektiehjælp

Cykeltræning

Venskabsfamilier

Karriereguide

Midlertidig 
forældremyndig-
hedsindehaver

ENSoMHED

Besøgstjeneste 
& Bogvenner

BT for sindslid.

Tryghedsopkald

Turtjenesten

Banen

Vågetjenesten

Rådgivning for 
seniorer

Julefest

GENBRUG &
INDSAMLING

Butikker

Nørklegruppen

Møbelhjælp til 
hjemløse

Røde Kors 
indsamlingen

AKUTHJÆLP

Samaritterne

Førstehjælps-
kurser

Førstehjælp til 
sårbare grupper

Sygepleje-
gruppen

Offerrådgivning

Kvindeherberg

Omsorgscenter 
Thorsgade

INTERNATIoNALT

Venskabs- 
programmer

Venskabsby

Katastrofe- 
beredskab

Oplysning om 
Geneve- 
konventionen

Oplysning om 
internationalt 
arbejde

ADMINISTRATIoN

Undervinings-
gruppe

Kommunikations-
gruppe

Facilitatorgruppe

Sekretariats-
frivillige

Økonomifunktion



Gennem frivillig indsats forhindrer 
og afhjælper Røde Kors menneskelig 

nød, lidelse og diskrimination“
Røde Kors Hovedstaden 

Nordre Fasanvej 224, 2 sal
2200 København N

Tlf. 3833 6400
rodekors.dk / hovedstaden


