Les om vårt humanitære arbeid i Stavanger Røde Kors
I året vi nå har bak oss har 900 engasjerte frivillige sammen med en kompetent administrasjon stått
på for å kunne gi et så godt tilbud som mulig, trass i krevende forhold under pandemien. Pandemien
har stilt oss alle overfor store utfordringer, og den har skapt nye muligheter.
Det er i slike situasjoner det er viktig å minne om Røde Kors sitt oppdrag:
Avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Dette er ekstra viktig i krevende situasjoner, og
nå er behovet for nye frivillige stort. La derfor dette blir årets oppfordring: Meld deg som frivillig i en
av våre mange spennende aktiviteter!
Under pandemien har mange kjent på ensomhet og utenforskap, og kanskje spesielt vanskelig har det
vært for barn og unge. Pandemien isolerte dem, påla dem å velge venner. Økt ensomhet og
utenforskap ble resultatet.
Derfor er det ekstra hyggelig å melde at vi nå skaper et nytt møtested for ungdom i Kirkegata 39 i
sentrum. Her forvandles drøyt 400 kvadratmeter butikklokale til et ungdomssenter der innhold og
program i stor grad blir bestemt av ungdommene selv. Her blir det etter hvert åpen møteplass,
leksehjelp, arbeidstrening og gatemekling. Fellesverket er navnet; et gratis lavterskeltilbud for ungdom
mellom 13 og 25 år, som skal favne bredt og inkludere alle. Her trenger man verken sekser i matte eller
kretsmesterskap i lengde for å delta. Ambisjonen er å etablere et ettermiddagstilbud fem dager i uken.
Men det skjer mer: I løpet av mars åpner Nettverk etter soning et tilbakeføringssenter for tidligere
straffedømte i våre egne lokaler på Våland. De siste seks årene har vi arbeidet systematisk med rus og
kriminalitet. Nå samlokaliserer vi en rekke tilbud under samme tak. Samarbeidsavtale er allerede
inngått med advokater, gjeldsrådgivere, pårørendeorganisasjoner, skole og arbeidsliv. I tillegg vil vi
også tilby en rekke fritidstilbud, og pr i dag dreier dette seg om sykling, maraton, trebåt, MC, turer
osv. Senteret skal være en mangfoldig, hyggelig sosial arena – med bredt tilbud. De frivillige vil spille
en viktig rolle, som ellers i Stavanger Røde Kors.
Hver måned tar Stavanger Røde Kors imot nye frivillige som ønsker å bidra om noen har behov for
hjelp, støtte eller avlasting. Noen kan trenge en besøksvenn, andre har behov for ekstra leksehjelp. Vi
er også en støtte for mennesker som vitner i retten, som soner en dom eller som nettopp har sluppet
ut av fengsel. Vi sitter ved sengekanten og våker over dødene og er en støtte for pårørende. Vi er til
stede om en krise inntreffer og vi er ute og leter når noen har gått seg bort. Vi har en rekke aktiviteter
for barn og unge, flyktninger og innvandrere. Våre frivillige stiller der det er behov for oss.
Røde Kors sitt arbeid er basert på frivillig innsats, en innsats som ikke bare har betydning for
enkeltmennesker, men også for hele lokalsamfunnet. Nå håper og satser vi på mer normale forhold
framover, men uansett er Stavanger Røde Kors klar til innsats slik det sømmer seg en humanitær
beredskapsorganisasjon. Sammen er våre frivillige og dyktige ansatte klar når situasjonen krever det.
Takk for at du støtter den frivillige aktiviteten og humanitære arbeidet ved Stavanger Røde Kors. Vi
håper du blir med oss videre i 2022!
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