Til deg som er medlem i Trondheim Røde Kors
Nok et annerledesår er over, og vi fortsetter å tilpasse oss både lokale
behov og pandemiens utfordringer.
Innsatsen har blant annet gitt oss medalje fra The European Emergency
Number Association «Awarded for Distinguished Service during COVID19» - en flott honnør for innsatsen til frivillige og ansatte for blant annet
tilpassing av aktiviteter, digitalisering, suppleringskjøring for St. Olavs
hospital og ikke minst bistand på vaksinestasjon Sluppen.
Trondheim Røde Kors har tre samfunnsmål:
• Redde liv: Mennesker er forberedt på, responderer på og kommer seg raskt etter kriser.
• Trygg oppvekst: Barn og unge utvikler seg i trygge omgivelser, preget av inkluderende
fellesskap.
• Liv i verdighet: Mennesker lever trygge liv i verdighet, med mulighet for utvikling.
Trondheim Røde Kors bidrar spesielt til fem av FNs bærekraftsmål gjennom våre aktiviteter:
God helse:
Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. I Trondheim jobber Røde Kors for å
sikre god mental helse for mennesker i alle aldre, blant annet ved å tilby samtalestøtte og sosiale aktiviteter,
som besøkstjenesten, selvhjelpsgrupper, turgrupper, flyktningguide, norsktrening, mentorfamilie,
vennefamilie, sosiale møteplasser for unge og eldre, samt besøk i fengsel gjennom visitortjenesten.
Gjennom vårt eierskap i bedriften Prima AS samt aktivitetshuset Fellesverket tilbyr vi mennesker mulighet til
arbeidstrening og meningsfulle oppgaver, og for noen en vei tilbake i arbeidslivet.
Mindre ulikhet:
Å redusere ulikhet er sentralt i Røde Kors sitt arbeid. Ulikhet er en utfordring også i Trondheim, selv om vi er
en by i et rikt land med god velferd og økonomisk vekst. I Trondheim tilbyr Røde Kors blant annet
arbeidstrening, aktiviteter for barn og unge, leksehjelp, norsktrening, aktiviteter på krisesenter og asylmottak,
aktiviteter og mat på aktivitetshuset Fellesverket, samt en rekke migrasjonsaktiviteter. Dette er aktiviteter
som ikke koster deltagerne noe. I tillegg starter Trondheim Røde Kors utlånssentral i 2022, som vil gi
Trondheims befolkning mulighet til å låne gratis sportsutstyr!
Bærekraftige byer og samfunn:
Urbanisering skaper store muligheter og utfordringer. I Trondheim arbeider Røde Kors tett sammen med
lokal myndighet om beredskapsarbeidet, og gjennom aktivitet som Beredskapsvakt vil Trondheim Røde Kors
sin beredskapsinnsats lokalt styrkes. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den
norske redningstjenesten og er dermed en klar bidragsyter i arbeidet med å redusere dødelighet og styrke
beredskapsevne i møte med katastrofer.
Stoppe klimaendringene:
Effektene av klimaendringene er synlige både i Norge og over hele verden. Derfor stilles det enda høyere
krav til at den lokale beredskapen skal kunne løse et bredt spekter av hendelser, og Trondheim Røde Kors
bidrar ved å styrke beredskapsevnen særlig gjennom Hjelpekorps og Beredskapsvakt, samt ved å redusere
unødvendige reiser, kvalitetssikre innkjøp og ha fokus på gjenbruk der det kan gjøres.
Fred og rettferdighet:
Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester og det er vanskelig å sikre menneskers
rettsikkerhet. I Trondheim jobber Røde Kors for å redusere og forebygge vold blant unge ved å fremme ikkevoldelige løsninger i konfliktarbeid lokalt gjennom Gatemegling, ved å gi informasjon om rettigheter og
grunnleggende friheter, og gjennom Vitnestøtte. Erfaringene tilsier at Røde Kors’ tilstedeværelse i
domstolene har hatt en svært positiv effekt og bidrar til at vitnene føler seg tryggere og bedre ivaretatt, slik at
de kan avgi klare og konkrete forklaringer under rettssaken. På denne måten bidrar ordningen til å styrke
rettssikkerheten.

Takk for at du støtter viktig frivillig aktivitet, vi håper du blir med oss også i 2022!
Beste ønsker fra Trondheim Røde Kors

