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FORMÅL MED KOMMUNIKATION

Kommunikationsstrategien danner rammen og anviser retning og mål for 
kommunikation i Røde Kors Hovedstaden. Kommunikationen tager ud-
gangspunkt i det lokale arbejde og fortæller et helt og retvisende billede af 
organisationens mange indsatser og har fire omdrejningspunkter: 

1. Understøtte ambitionen for vores sociale arbejde for de mest udsatte    
 og sårbare i hovedstaden:

 Vi bygger aktive, meningsfulde fællesskaber

 Vi giver medmenneskelig støtte og omsorg

 Vi gør svære overgange lettere

2. Sætte fokus på genbrugsbutikkernes rolle i både bæredygtighed og   
 som aktiv medspiller i det frivillige sociale arbejde

3. Udbrede budskaberne om, hvorfor det er vigtigt, at alle skal have  
 adgang til førstehjælp samt om Offerrådgivningens tilbud

4. Sætte Røde Kors Hovedstaden på debatlandkortet som en organisation  
 med væsentlig viden om socialt udsattes hverdag, frivillighed og  
 civilsamfund. 

Kommunikationsstrategien er vedtaget af Røde Kors Hovedstadens  
bestyrelse og er suppleret af en kommunikationshåndbog, som  
understøtter både ansatte og frivillige kommunikatører i deres arbejde.

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR  
RØDE KORS HOVEDSTADEN



Sociale indsatser

BUDSKABER I RØDE KORS HOVEDSTADENS KOMMUNIKATION

FOKUSOMRÅDE BUDSKAB

Frivillighed er det bærende element i Røde Kors Hovedstadens 
arbejde. Civilsamfundet og frivillige kan noget særligt. Den  
medmenneskelige relation mellem frivillig og deltager er  
ligeværdig, har ingen myndighed, og der er ikke penge  
involveret. 

Vores erfaring med mere end 100 års frivilligt arbejde i  
hovedstaden fortæller os, at det skaber tillid, tryghed og  
fællesskab. 

I Røde Kors Hovedstadens genbrugsbutikker kan du til  
fordelagtige priser købe unikke genbrugsvarer. Du kan også 
støtte os ved at donere de ting, du ikke længere bruger. 

Røde Kors forvandler genbrugstøj og -sager til penge, som vi 
bruger til lokalt, socialt arbejde og nødhjælp ude i verden. 

Samtidig spares på klodens ressourcer til gavn for klima og  
miljø i tråd med FNs verdensmål nummer 12 om ansvarligt  
forbrug og produktion. 

Butikkerne drives af frivillige. 

Røde Kors Hovedstaden arbejder for, at de mest sårbare  
og udsatte i hovedstaden kan indgå i de fællesskaber, de  
ønsker. De skal have den støtte og omsorg, de har behov  
for – særligt i de svære overgange i livet, hvor  
ressourcerne er knappe. 

I særlig grad retter vi hjælpen mod ældre og voksne med  
ensomhed i livet eller med manglende netværk og relationer, 
udsatte familier, kvinder udsat for vold og hjemløse.

Arbejdet er baseret på frivillighed og medmenneskelighed. I tråd 
med FNs verdensmål støtter vi inkluderende lokalsamfund. 

Civilsamfund og 
frivillighed

Akut hjælp

Genbrug

Røde Kors blev skabt ud fra en idé om at yde  
medmenneskelig støtte og omsorg til alle i nød uanset  
nationalitet, religion og politisk ståsted. Alle skal kunne  
få den rette hjælp på det rette tidspunkt. 

Gennem en hurtig indsats er vi med til at redde liv, reducere 
eftervirkninger og mindske traumer. De frivillige offerrådgive-
re hjælper ofre, vidner og pårørende, der har været involveret 
i en voldsom hændelse, mens frivillige samaritter yder første-
hjælp ved store arrangementer og events i hovedstaden. 

Samtidig tilbyder vi førstehjælpskurser og arbejder  
herigennem for, at alle skal kunne førstehjælp.

STRATEGISK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN

 Vække tillid og skabe identifikation, så potentielle  
 deltagere (og henvisere) til aktiviteterne bliver  
 opmærksomme på mulighederne

 Vise, hvordan aktiviteterne gør en konkret forskel  
 for målgruppen, så flere bliver en del af det fællesskab,  
 der gør en forskel for andre

 Give nuværende deltagere og frivillige samt den  
 brede befolkning et ind blik i den sociale forandring,  
 vi skaber sammen.

 Deltage i relevante debatter om frivillige sociale indsatser  
 og virkeligheden for de mennesker, vi er i kontakt med

 Gøre opmærksom på Røde Kors som en bevægelse  
 for medmenneskelighed og fællesskaber

 Skabe synlighed omkring de muligheder, der er for  
 og ved at være frivillig i Røde Kors Hovedstaden.

 Få flere til at lære førstehjælp gennem kurser  
 hos Røde Kors Hovedstaden

 Skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af førstehjælp

 Gøre opmærksom på Offerrådgivningens tilbud, så  
 offerrådgiverne kan få kontakt til og hjælpe flere ofre, vidner og  
 pårørende til at komme godt videre efter vold somme hændelser.

 Få flere kunder til at handle i butikkerne og flere til  
 at donere tøj, sko og møbler til Røde Kors

 Motivere flere til at blive frivillig i en butik

 Gøre nuværende frivillige stolte over den sociale og  
 klimamæssige forskel, de er med til at gøre – og gøre  
 samme fortælling tydelig for den brede befolkning.
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FOKUSOMRÅDER 2019-2021

Sideløbende med den daglige drift og kontinuerlige udvikling af de eksisterende  
kommunikationskanaler, arbejder vi i perioden 2019-2021 med særligt fokus på:

 
OPKVALIFICERING

 Styrke sammenholdet og det faglige niveau blandt de frivillige i Kommunikationsgruppen 

 Øge ansatte og frivilliges bevidsthed om og kompetencer i deltagelse på sociale medier 

 Indsamle og analysere data om kommunikationsindsatsen med henblik på optimering

 Optimere kvalitet og ressourceforbrug i forbindelse med tryksager 
 
 
INDHOLD

 Øge synlighed for butikker og førstehjælpskurser

 Styrke fortalerarbejde som udløber af ambitionen for det sociale arbejde 
 
 Kommunikere lokale data fra alle indsatser systematisk

 Øge fokus på at sætte organisationens arbejde i sammenhæng med FNs verdensmål 
 
 
DIGITALT

 Opbygge nyt, søgbart, GDPR-sikret arkiv til billeder

 Teknisk, design- og indholdsmæssig opgradering af hjemmesiden

 Øge den strategiske og systematiske brug af Instagram  

 Systematisk test og optimering af digitale annoncer  

 
RETNINGSLINJER FOR RØDE KORS HOVEDSTADENS KOMMUNIKATION

Kommunikationen i og om Røde Kors Hovedstaden har følgende kendetegn:

TROVÆRDIG 
Kommunikationen skal være sandfærdig og vise det hele billede af historierne. Den skal være 
vedkommende og have en værdibåren og entydig identitet.

NÆRVÆRENDE 
Kommunikationen skal være i øjenhøjde med modtagerne og der, hvor målgruppen er.

HJÆLPENDE 
Kommunikationen skal engagere og gøre det nemt for modtageren at tage handling.

PROFESSIONEL 
Kommunikationen skal leve op til branchestandarder – teksterne skal være gennemarbejdede, 
billederne i god kvalitet, grafikken matche designguiden etc. 

MENNESKELIG 
Historierne skal så vist muligt fortælles af de frivillige og deltagere, der udgør Røde Kors  
Hovedstaden.  

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR  
RØDE KORS HOVEDSTADEN


