Takk for at du er med!
2021 har vært et år med store utfordringer for alle byens innbyggere.
Og for noen har det vært ekstra krevende. Vi ønsker å takke deg for at
du som medlem i Oslo Røde Kors har bidratt til å gjøre en forskjell for
de mest sårbare i byen vår gjennom en tid preget av ensomhet,
usikkerhet og isolasjon.
Oslo Røde Kors har rundt 3500 frivillige medmennesker med et brennende
engasjement for byen vår. Dette er frivillige som siste året har strukket seg
langt for å sørge for medmenneskelighet og varme, både fysisk og digitalt.
Nå som Oslo er åpen, er våre frivillige igjen tett på og støtter de i byen vår
som trenger det mest.
Til stede for barn og unge
Gjennom kreative og omstillingsdyktige frivillige har vi i perioden
opprettholdt kontakt med de mest sårbare barna og unge. Vi har hatt
alternative aktiviteter og tilpasset oss smittevernsrestriksjoner. Digital
leksehjelp og vårt samtaletilbud for barn og unge, Kors på Halsen, har hatt
økt pågang i perioden og vi har utvidet åpningstider og kapasitet for å
møte forespørselen. Våre ungdomsklubber og Barnas Røde Kors (BARK)
har hatt uteaktiviteter og mindre grupper slik at vi har kunnet tilby trygge
møteplasser.
Flere menneskemøter
Vi strakte oss langt for å opprettholde kjernen i Oslo Røde Kors sitt
omsorgsarbeid. Til tross for tidvis strenge restriksjoner har vi hatt besøk på
sykehjem for beboerne som har få eller ingen besøk fra pårørende. Vi har
holdt arrangementer utenfor sykehjemmene med matservering og
levende musikk. Noen beboere har også vært med på taxi-tur med lunsj til
en selvvalgt destinasjon.
Da byen gradvis åpnet opp igjen fortsatte vi å gjennomføre våre
tradisjonsrike en-til-en møter gjennom vår besøkstjeneste,
flyktningeguider og besøk til innsatte i fengsler. Alt dette er muliggjort
gjennom deg som medlem i Oslo Røde Kors.
Vi takker for din støtte til å gjøre alt arbeidet i Oslo mulig. Håper du blir
med på laget videre!
Sammen tar vi vare på folka i byen vår.
Med vennlig hilsen
Oslo Røde Kors
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