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“Jeg lavede ret meget
lort, og jeg havde ikke
respekt for nogen - heller
ikke mig selv. Det har
jeg nu. Omsorgscenteret
har ændret mit liv. Her
mødte jeg nogen, som
ville mig, og det gjorde
en stor forskel”.
Karsten, 39 år og tidligere hjemløs.
Boede på vores omsorgscenter i 2015 og er i dag frivillig

Vores fem lokale familienetværk holdt fast i fælles
skabet gennem nedlukningerne ved at tale sammen på
telefonen. Heldigvis blev det også muligt at komme på
tur sammen som her i Experimentarium.

VORES AMBITION ER
FÆLLESSKABER FOR ALLE
Vores ambition er, at socialt
udsatte i hovedstaden skal
have mulighed for at indgå
i de fællesskaber, de ønsker.
De skal have den støtte, de
har behov for – ikke mindst
til de svære overgange i
livet, hvor egne ressourcer
ikke rækker.
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“Det er en særlig form
for intimitet - her får jeg
omsorg og et vidne til mit
liv. Vi kan tale om noget,
der er svært og samtidig
nyde de gode ting i livet”.
Edith, 68 år og psykisk sårbar
Har haft frivillige besøgsvenner i sit liv i
mere end 15 år

TAL PÅ DET
FRIVILLIGE ENGAGEMENT
2.989 frivillige i Røde Kors Hovedstaden
mødte 7.537 af de mest udsatte medmennesker i vores lokalområde i vores
indsatser i 2020. Samtidig hjalp vi
10.503 personer i særlige corona-
indsatser i løbet af året, og vi lærte
2.375 mennesker at yde førstehjælp.

Røde Kors Hovedstadens samlede om
sætning og tilskud i 2020 var 31.438.507
kroner. Vi gik ud af året med et overskud
på 472.105 kroner.
Vores 16 genbrugsbutikker stod i alt for
en omsætning på 13.350.611 kroner og et
samlet overskud på 5.856.389 kroner.

Både de økonomiske og menneskelige
resultater er opnået på trods af et år med
coronanedlukninger og –restriktioner.

HER KOMMER PENGENE FRA

SÅDAN BRUGER VI PENGENE

Salg i genbrugsbutikker (42%)

Indsatser for socialt udsatte (54%)

Fondsmidler og puljer (50%)

Bidrag til Røde Kors i Danmark (7%)*

Salg af førstehjælpskurser (5%)

Butiksomkostninger (24%)

Salg af samarittervagter (1%)

Husleje, kontor og administration (8%)

Medlemskontingent (2%)

Afholdelse af førstehjælpskurser (5%)
Drift af samaritterkorps (2%)

* Alle lokalafdelinger i Røde Kors i Danmark bidrager med 34 % af omsætningen fra de indtægtsskabende
aktiviteter – genbrugsbutikker, førstehjælp og samaritter – til landsorganisationen. I 2020 var vores bidrag
næsten 2,2 millioner kroner.

“En af de helt store forskelle, mit
arbejde i butikken har gjort for mig
er, at jeg har fået lyst til at komme
mere ud og være mere social med
andre. Det er et stort skridt for mig”.
Camilla, 28 år og frivillig
Har været en del af genbrugsbutikken
på Istedgade i halvandet år

SÅ MANGE HJÆLPER VI

2.487 ensomme seniorer
Seniorer kan blandt andet få en frivillig
besøgsven, komme med på udflugt med
Turtjenesten eller få et tryghedsopkald
hver dag.

230 mennesker, der lever med
psykisk sårbarhed
Frivillige besøgsvenner for psykisk
sårbare gør en stor forskel. En del af dem
vælger at være Bevægelsesvenner, så
parret også dyrker motion i fællesskab.

2.085 medlemmer af sårbare
børnefamilier
Familier kan blandt andet deltage i
Familienetværket, hvor de møder andre
familier. Familien kan også få en frivillig
Familieven, som kommer i hjemmet og
giver støtte og omsorg.

760 socialt udsatte voksne
Tidligere stofbrugere, kvinder udsat for
vold i nære relationer og indsatte er
blandt de grupper, vi hjælper. Samtidig er
vores to netværkshuse åbne for alle, der
gerne vil være en del af et meningsfuldt
fællesskab.

299 hjemløse
Vi driver Røde Kors Herberg for
Kvinder i Hvidovre med 27 pladser og
et omsorgscenter for hjemløse, der
har brug for at komme sig ovenpå en
hospitalsindlæggelse.

365 nye københavnere
Som ny i nyt land og lokalområde er det
vigtigt at falde til. Det hjælper frivillige
Venskabsfamilier og –personer med.
Vores cykeltræning er også en populær
indsats.

1.311 mennesker, der har været
udsat for traumer
Røde Kors er en beredskabsorganisation,
og vores samaritter hjælper, hvor der op
står behov ved koncerter, sportbegiven
heder og andre steder, hvor der er samlet
mange. De frivillige i Offerrådgivningen
står klar til at hjælpe ofre, vidner og
pårørende til kriminalitet og ulykker.

2.375 lærte førstehjælp
Røde Kors arbejder for at alle skal kunne
førstehjælp. Derfor afholder vi en række
forskellige kurser med fokus på alt fra
spædbørn og hjertestartere til sikkerhed
i trafikken.

10.503 fik coronahjælp
Når der er brug for særlige indsatser i
krisetid, hjælper Røde Kors. I 2020 har vi
i samarbejde med andre organisationer
lokalt hjulpet mere end 10.000 personer i
forbindelse med coronaepidemien.

Læs om alle vores indsatser på drk.dk/hovedstaden/detgørvi

NYT I 2020
I løbet af 2020 har hele ti nye sociale
indsatser set dagens lys i Røde Kors
Hovedstaden. Her er et par eksempler:
+ BREVVENNER
En af de nye indsatser, der så dagens
lys i 2020 er Brevvenner. Her skriver
frivillige breve til eller med ensomme
ældre på plejehjem eller i egen bolig –
til glæde for begge parter.

+ MADUDDELING
I foråret begyndte vi at indsamle og
uddele overskudsmad fra vores lokaler
på Nørrebro. Her mødes en gruppe
økonomisk trængte mennesker til
kaffe, kage og en god snak – og går
hjem igen med en stor pose fuld af
årstidens varer.
+ INDSATSER FOR MENNESKER MED
DEMENS OG DERES PÅRØRENDE
Både demente i eget hjem og på
Bispebjerg Hospital kan nu få støtte og
omsorg fra en frivillig.

Mange af vores fællesskaber måtte gå online i år,
men heldigvis kunne vi mødes i løbet af somme
ren. Billedet her er fra Kvindenetværkets møde i
juni, hvor Outlandish kom forbi vores hyggelige
baggård og gav et pusterum fra hverdagen.

“Der er mange kvinder, der har gjort
et stort indtryk på mig gennem årene,
og jeg bliver glad for at opleve den
store varme og respekt, der er mellem
ansatte, frivillige og beboere”.
Ellen Margrethe, 80 år og frivillig
Har været en del af Røde Kors Herberg for Kvinder
siden åbningen for 25 år siden

SAMARBEJDE MED
RØDE KORS HOVEDSTADEN
DET FÅR I UD AF DET
Vi gør en dyd ud af at skabe bæredyg
tige løsninger på sociale udfordringer i
vores lokalområde på et fundament af
data og i tæt samarbejde med andre, der
har viden og evner til at være med til at
skabe en reel forskel.
Det får I ud af at støtte vores arbejde:
+ Reel positiv forandring af udsatte
københavneres liv
+ Stolthed hos jeres medarbejdere over
støtten til positive forandringer
+ Stor lokal synlighed i mediebilledet i
hovedstaden
+ Understøttelse af jeres
CSR-målsætninger

SÅDAN KAN I HJÆLPE
Røde Kors Hovedstaden kan tilbyde:
+ En professionel samarbejdspartner
med stærkt lokalt fundament
+ Dyb og databaseret viden om de
målgrupper, vi hjælper
+ Mange års erfaringer med at
skabe reel forandring for
socialt udsatte
+ Adgang til et netværk med
tusinder af engagerede frivillige
+ Mulighed for eksponering på
vores hjemmeside, nyhedsbreve og
sociale medier

I kan hjælpe os på mange forskellige
måder:
+ Ved at støtte vores indsatser
økonomisk
+ Ved at være med til at løse konkrete
sociale udfordringer i et fælles projekt
+ Gennem gratis brug af services eller
produkter
+ Med donationer til vores
genbrugsbutikker
Vil I vide mere om et muligt samarbejde,
så grib fat i vores organisationschef
Thomas Mølgaard Andersen på
thoman@rodekors.dk eller 2844 2986.

“Samarbejdet med Røde Kors Hovedstaden og de mange fantastiske
frivillige er helt uundværligt. Det gælder normalt, men det har været
særligt tydeligt i 2020, hvor de mange restriktioner har krævet
noget ekstra for at undgå ensomhed blandt byens ældre. Frivillige
besøgsvenner er blevet til Ringevenner, Brevvenner eller Gåvenner,
og Turtjenestens frivillige og deres busser er hurtigt og effektivt sat
ind som transport til vaccination. Det er fantastisk – tak!”.
Sisse Marie Welling
Sundheds- og Omsorgsborgmester, Københavns Kommune

OM RØDE KORS HOVEDSTADEN
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret
siden 1917 og er den største lokalafdeling
under Røde Kors i Danmark. Vi er om
kring 3.000 frivillige, som lægger tid og
energi i mere end 45 forskellige aktivite
ter til gavn og glæde for de mest udsatte
i vores lokalområde.

Vores ambition er, at socialt udsatte i
hovedstaden skal have mulighed for at
indgå i de fællesskaber, de ønsker. De
skal have den støtte, de har behov for –
ikke mindst til de svære overgange i livet,
hvor egne ressourcer ikke rækker.
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