TAL PÅ DET
FRIVILLIGE ENGAGEMENT
2.966 frivillige i Røde Kors Hovedstaden
mødte 11.185 af de mest udsatte medmennesker i vores lokalområde gennem
vores indsatser i 2021. Både gennem vores normale indsatser og vores ekstraordinære corona-indsatser. Og vi lærte
4.697 mennesker at yde førstehjælp.
Røde Kors Hovedstadens samlede
omsætning i 2021 var 38.475.000 kr. En
stigning på 22% i forhold til året før. Det
samlede overskud for året blev 730.000
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kr., hvilket er en vækst på 54% i forhold
til året før. Genbrugsbutikkerne leverer
et overskud på 6.700.000 kr. Det er 15%
højere end året før.
Endelig har vi kanaliseret 17.500.000
kr. til vores lokale sociale indsatser og
2.600.000 kr. til Røde Kors’ nationale
indsats. Det er en stigning på 7% i forhold til 2020.

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

172 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.

2.841 mennesker
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.

974 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.

168 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.

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

RØDE KORS
HOVEDSTADEN

SÅDAN BRUGER VI PENGENE

Salg i genbrugsbutikker (40%)

Lokale sociale indsatser (47%)

Fondsmidler og puljer (45%)

Nationale indsatser (7%)*

Salg af førstehjælpskurser (9%)

Butiksomkostninger (23%)

Salg af samarittervagter (1%)

Husleje, kontor og administration (14%)

Medlemskontingent (2%)

Afholdelse af førstehjælpskurser (8%)

Øvrige indtægter (3%)

Drift af samaritterkorps (2%)

*Alle lokalafdelinger i Røde Kors i Danmark bidrager med 34% af overskuddet fra de indtægtsskabende aktiviteter – genbrugsbutikker, førstehjælp og samaritter – til landsorganisationen. I 2021 bidrog vi med 2,6 mio. kr.

“Jeg ønsker ikke at være hjemmegående, jeg vil meget hellere ud og
arbejde. I genbrugsbutikken kan
jeg lære nye mennesker at kende og
øve mit sprog, når jeg snakker med
kunderne og de andre frivillige”.
Naghmeh, 34 år og jurist
Har boet ti måneder i Danmark og er frivillig i vores megastore i Nordvestkvarteret.
Hun drømmer om at læse jura i Danmark, så hun kan blive advokat igen.

2.659 mennesker,
der har været udsat for traumer
Røde Kors er til stede med samaritter, hvor
der opstår behov ved koncerter, sportsbegivenheder og andre steder, hvor der er samlet
mange. De frivillige i Offerrådgivningen står
klar til at lytte og hjælpe ofre, vidner og pårørende til kriminalitet og ulykker.

4.697 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.

OM RØDE KORS HOVEDSTADEN
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største
lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er omkring 3.000 frivillige,
som lægger tid og energi i mere end 45 forskellige aktiviteter til gavn
og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde.
Læs om alle vores indsatser på drk.dk/hovedstaden/detgørvi

RØDE KORS HOVEDSTADEN
Nordre Fasanvej 224, 2.sal
2200 København N
hovedstaden@rodekors.dk
3833 6400
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“Jeg er overrasket over, hvor
glad jeg selv er for vores relation.
Vi mødes på lige vilkår og laver
forskellige ting sammen. Vi har
det så sjovt sammen, og efter
jeg har været sammen med min
bevægelsesven, har jeg altid en
positiv energi”.
Linda, 29 år og frivillig i Bevægelsesvenner
Hver anden uge mødes hun med Iris, som lever med psykisk sårbarhed

I vores fem familienetværk mødes lokale
familier med begrænset netværk med
frivillige til fælles madlavning, hygge og leg.
Det skaber relationer mellem familierne,
som ofte også begynder at ses privat.

SAMARBEJDE MED RØDE KORS HOVEDSTADEN
Læs her, hvordan andre organisationer engagerer sig i vores sag, samt hvordan din organisation også kan være med.

DET FÅR I UD AF DET

VI TILBYDER

SÅDAN KAN I HJÆLPE

✚ Reel positiv forandring af

✚ En professionel samarbejdspartner

✚ Ved at støtte vores indsatser

✚ Dyb og databaseret viden om de

✚ Ved at være med til at løse

udsatte københavneres liv

✚ Stolthed hos jeres medarbejdere over støtten til positive
forandringer

✚ Stor lokal synlighed i mediebilledet i hovedstaden

✚ Understøttelse af jeres
CSR-målsætninger

med et stærkt lokalt fundament
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 hjem-

økonomisk

konkrete sociale udfordringer i
et fælles projekt

✚ Frivilligdag for medarbejdere
på vores projekter

✚ Med donationer til vores genbrugsbutikker

meside, nyhedsbreve og sociale medier

FRIVILLIGE HJÆLPER LOKALT,
HVOR BEHOVET ER STØRST
Vi handler, hvor vi ser behovene
lokalt. Gennem frivillighed og
medmenneskelighed skaber vi
aktive, meningsfulde fællesskaber.
Vores indsatser retter sig mod
voksne og familier i en udsat
situation med begrænset netværk
og behov for støtte.
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“Sikkerhed må og skal altid være i
højsæde på vores arbejdspladser. I
Energinet har vi mange medarbejdere,
som dagligt færdes på byggepladser og el- og gasstationer, hvor
der er åbenlyse risici for at tage på
førstehjælpskurser hos Røde Kors.
Det højner vores fælles bevidsthed
om sikkerhed, samtidig med at vi får
praktiske værktøjer til at kunne gøre
en forskel, når det gælder”.
Thomas Egebo, CEO i Energinet
Energinet har indgået aftale med Røde Kors
Hovedstaden om førstehjælpskurser til koncernens
ansatte.

“Jeg ville gerne lave noget
ved siden af mit studie- og
familieliv. Den frivillige vej
åbner en masse muligheder,
hvor jeg selv kan vælge,
hvilke projekter jeg vil
arbejde med”.
Julie, 29 år og frivillig leder i familieindsatsen Støtte fra Start

Vil I vide mere om et muligt
samarbejde med Røde Kors
Hovedstaden, så grib fat i vores
organisationschef Thomas Mølgaard
Andersen på 2844 2986 eller på
thoman@rodekors.dk.

“Det er en del af vores DNA i Salesforce at give tilbage
til vores lokalsamfund. Det gør vi blandt andet ved
at hjælpe til i Røde Kors’ genbrugsbutikker. Det er en
hyggelig opgave at løse sammen med kollegaerne, og
vi kan se, at vi har gjort en forskel, når vi tager hjem”.
Jacques Soelberg, Country Manager Denmark,
om Salesforces årlige engagement i vores butikker

“I Radiometer
arbejder vi aktivt
med at inkludere alle
vores medarbejdere
på lige fod, så det
er naturligt for os
at støtte op om,
at ingen føler sig
udenfor i højtiden.
Desuden brænder
vores medarbejdere
for at gøre en forskel,
og vi plejer derfor at
tilbyde, at man kan
bruge en arbejdsdag
til at tage aktivt del i
uddelingen”.
Henrik Schimmell, President
og Administrerende Direktør,
om Radiometers engagement i vores Julehjælp, hvor
virksomheden støtter med
både en donation og lader
medarbejderne deltage i selve uddelingen i december.

“For medarbejderne i Codan er den årlige
julefest sammen med Røde Kors, noget man er
stolt af. Så det, at vi i fællesskab har fået sådan
en juleuddeling op at køre, det er jeg personligt
også meget stolt af”.
Morten Møller Madsen, Marketing- og Kommunikationsdirektør i Codan
Gennem en årrække har Codan støttet vores årlige julefest for ensomme ved at lade os
bruge deres lokaler. Frivillige fra Codan deltager også i festen, og under coronanedlukningerne var de med til at bringe festen ud til de mange tilmeldte, da vi måtte aflyse
arrangementet.
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kr., hvilket er en vækst på 54% i forhold
til året før. Genbrugsbutikkerne leverer
et overskud på 6.700.000 kr. Det er 15%
højere end året før.
Endelig har vi kanaliseret 17.500.000
kr. til vores lokale sociale indsatser og
2.600.000 kr. til Røde Kors’ nationale
indsats. Det er en stigning på 7% i forhold til 2020.
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frivillig besøgsven, komme med
på udflugt med Turtjenesten eller
få et tryghedsopkald hver dag.
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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.
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Familienetværket, hvor de møder andre
familier. Familien kan også få en frivillig
Familieven, som kommer i hjemmet og
giver støtte og omsorg.

974 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.

168 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.

426 nye københavnere
Som ny i Danmark og lokalområde er det
vigtigt at falde til. Det hjælper frivillige
Venskabsfamilier og –personer med.
Vores cykeltræning er også en populær
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*Alle lokalafdelinger i Røde Kors i Danmark bidrager med 34% af overskuddet fra de indtægtsskabende aktiviteter – genbrugsbutikker, førstehjælp og samaritter – til landsorganisationen. I 2021 bidrog vi med 2,6 mio. kr.

“Jeg ønsker ikke at være hjemmegående, jeg vil meget hellere ud og
arbejde. I genbrugsbutikken kan
jeg lære nye mennesker at kende og
øve mit sprog, når jeg snakker med
kunderne og de andre frivillige”.
Naghmeh, 34 år og jurist
Har boet ti måneder i Danmark og er frivillig i vores megastore i Nordvestkvarteret.
Hun drømmer om at læse jura i Danmark, så hun kan blive advokat igen.

2.659 mennesker,
der har været udsat for traumer
Røde Kors er til stede med samaritter, hvor
der opstår behov ved koncerter, sportsbegivenheder og andre steder, hvor der er samlet
mange. De frivillige i Offerrådgivningen står
klar til at lytte og hjælpe ofre, vidner og pårørende til kriminalitet og ulykker.

4.697 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.

OM RØDE KORS HOVEDSTADEN
Røde Kors Hovedstaden har eksisteret siden 1917 og er den største
lokalafdeling under Røde Kors i Danmark. Vi er omkring 3.000 frivillige,
som lægger tid og energi i mere end 45 forskellige aktiviteter til gavn
og glæde for de mest udsatte i vores lokalområde.
Læs om alle vores indsatser på drk.dk/hovedstaden/detgørvi

RØDE KORS HOVEDSTADEN
Nordre Fasanvej 224, 2.sal
2200 København N
hovedstaden@rodekors.dk
3833 6400

TAL PÅ DET
FRIVILLIGE
ENGAGEMENT
+
SÅ MANGE
HJÆLPER VI
+
SÅDAN KAN I
SAMARBEJDE
MED OS

“Jeg er overrasket over, hvor
glad jeg selv er for vores relation.
Vi mødes på lige vilkår og laver
forskellige ting sammen. Vi har
det så sjovt sammen, og efter
jeg har været sammen med min
bevægelsesven, har jeg altid en
positiv energi”.
Linda, 29 år og frivillig i Bevægelsesvenner
Hver anden uge mødes hun med Iris, som lever med psykisk sårbarhed

