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HUMANITÆRT ARBEID
UNDER LANGVARIG KRISE

DETTE GJØR OSLO RØDE KORS
BEREDSKAP
ETTERSAMTALE
Tilbud om oppfølging etter
krevende hendelse.

BLODGIVERGRUPPEN
Frivillige verver blodgivere
til Blodbanken i Oslo.

HJELPEKORPSET
Søk, redning og førstehjelp
i by og mark, året rundt.

BEREDSKAPSVAKT
Frivillige som har sagt seg villige
til å bli spurt til å bistå ved en
hendelse.

DISTRIKTETS
BEREDSKAPSUTVALG (DBU)
Rådgivende utvalg som bistår i
utvikling av beredskapsplanen
og krisestøttesystem.

MIGRASJON
FLYKTNINGGUIDE
Flyktninger får muligheten til
å praktisere norsk, bli kjent i Oslo,
og få et nettverk gjennom en trygg
voksenperson.

NORSKTRENING
Praktisering av muntlig norsk i
små grupper, flere steder i byen
og digitalt.

VENNEFAMILIE
Ungdom med fluktbakgrunn,
som lever uten nær familie, kobles
med trygge voksenpersoner for å
dele hyggelige hverdagsopplevelser
ukentlig.

STELLA – RØDE KORS
KVINNESENTER
Kompetansesenter som bidrar til økt
deltakelse i det norske samfunnet.

KVINNEKAFEENE
Uformell møteplass for kvinner, på
tvers av kulturer og sosioøkonomisk
bakgrunn.

SOSIAL INKLUDERING
HELSESENTER FOR
PAPIRLØSE MIGRANTER
Helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge (samarbeid
med Kirkens Bymisjon).

AKUTTOVERNATTING
Overnattingstilbud for bostedsløse
tilreisende.

RØDE KORS-TELEFONEN
OM TVANGSEKTESKAP OG
KJØNNSLEMLESTELSE
Råd og veiledning om negativ
sosial kontroll, tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og andre former
for æresrelatert vold.

MENTORFAMILIE
Støtte for unge over 18 år som har
brutt med familien på grunn av
negativ sosial kontroll, tvangsekte
skap eller andre former for
æresvold.

DIGITAL LEKSEHJELP FOR VOKSNE
Digital leksehjelp for voksne inn
vandrere som har behov for bistand
i ulike fag.

BESØKSTJENESTE

OPPVEKST
BARNAS RØDE KORS (BARK)

Frivillige besøker mennesker
som ønsker å komme i kontakt
med andre mennesker.

Tilrettelagte gratis fritids
aktiviteter for barn (6–13 år).

NETTVERK ETTER SONING

Ferietilbud for barnefamilier
med svak økonomi.

Tidligere straffedømte får hjelp
med å starte på nytt og etablere
nye nettverk.

VISITOR
Frivillige besøker innsatte i
fengsel.

VITNESTØTTE
Tilbyr vitner støtte og informa
sjon i for- og etterkant av en
rettssak.

SAFIR - SENTER FOR FRIVILLIG
INNSATS I RUSFELTET
Tidligere rusmisbrukere får hjelp
med å starte på nytt og etablere
nye nettverk (samarbeid med
Kirkens Bymisjon).

FINNERUD AKTIVITETSSENTER
Tilrettelagt for eldre, funksjons
hemmede og andre med begrenset tilgang til natur.

MARTE NETTVERKSSENTER
FOR ALENEFORSØRGERE
Møteplass for aleneforsørgere
og barna deres

FERIE FOR ALLE

AKTIVITETER PÅ KRISESENTER
Frivillige arrangerer turer og
kulturopplevelser for barn bosatt
på Oslo Krisesenter.

KORS PÅ HALSEN
Gratis og anonymt samtaletilbud
for barn og unge på nett og
telefon.

FELLESVERKET
Møteplass: Åpen og inkluderende
hang out-sone, spill og kafé m.m.
Leksehjelp: For elever i grunn
skole og videregående skole.
Andre aktiviteter: Gatemegling,
arbeidstrening, fysisk aktivitet
og musikkaktiviteter.

ORGANISASJONSARBEID
RØDE KORS-AVISA
Lager avis om aktuelle
humanitære temaer.

FELLESOPPLÆRING
FOR FRIVILLIGE
Kursing av frivillige.

INTERNASJONAL
HUMANITÆR RETT
Kurs, foredrag og seminarer
om Internasjonal humanitær rett
(IHR).

DISTRIKTSSAMARBEID
Samarbeid med Novgorod
Røde Kors i Russland.

INFOSENTER
Tilbyr informasjon om hvordan
man kan engasjere seg som frivillig og hvilke tilbud som finnes for
sårbare grupper i byen.

OSLO RØDE KORS UNGDOM
Informasjonsarbeid og aktiviteter
for ungdom.

DIGITAL LEKSEHJELP
Leksehjelp via chat til elever
på ungdomsskole og vgs. i hele
landet.

LOKALFORENINGER:
Østensjø Røde Kors og Oslo Røde Kors Vestre.
Dette er en oversikt over de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors distriktskontor.
Aktivitetene Rett til å bli sett og Aktiviteter på asylmottak ble avsluttet i løpet av 2020.
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Røde Kors’ oppdrag er å avdekke,
hindre og lindre menneskelig nød og
lidelse. Dette skal vi oppnå gjennom å
forebygge og respondere for å redde
liv, bidra til å beskytte menneskers
helse og livsgrunnlag og jobbe for
sosial inkludering og mangfold.
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FORORD
Oslo har lagt bak seg nok et år preget av pandemi. 2021 har
vært et år med store utfordringer for alle oslobeboere. Vi har
alle tilpasset oss anbefalinger, smittevern, gjenåpninger og
nedstengninger. Det har tidvis vært tøft og tiltak har tæret
på tålmodigheten til de fleste av oss.
For mennesker i sårbare livssituasjoner har kostnaden
vært ekstra høy. Mange har vært i isolasjon og har kjent på
ensomhet og usikkerhet. For å motvirke de mest alvorlige
humanitære konsekvensene, har det vært avgjørende for oss
å opprettholde mest mulig av vår aktivitet så langt det har latt
seg gjøre innenfor de gjeldende smittevernstiltakene. Spesielt
viktig har det vært å sørge for et lavterskeltilbud for barn og
unge i våre aktiviteter, men også for ensomme eldre, innsatte
og mennesker med migrasjonsbakgrunn.
Gjennom 2020 gjorde vi i Oslo Røde Kors oss gode erfaringer
både med smittevern i våre fysiske aktiviteter, men også ved å
opprette digitale tilbud der det var nødvendig. Dette gjorde at
vi sto godt rustet til å gjennomføre aktiviteter i trygge rammer
gjennom 2021.
I en periode hvor det å begrense menneskemøter har vært
avgjørende for å hindre smittespredning, har vi måttet tenke
nytt rundt hvordan vi likevel kan opprettholde kontakt mellom
frivillige og deltakere. De frivillige er bærebjelken i aktivitetene våre. Derfor har vi kontinuerlig måttet vurdere behovet
for å opprettholde humanitær aktivitet opp mot nødvendig
heten av å sikre våre frivilliges trygghet. Dette har til tider
vært utfordrende, men gjennom omstillingsdyktige og kreative frivillige har vi likevel klart å stille opp gjennom enda et
annerledes og for mange tungt år. Jeg ønsker å rette en stor
takk til våre frivillige, som har stilt opp for de som trenger
de mest i byen vår.

Spesielt viktig har
det vært å sørge for
et lavterskeltilbud for
barn og unge i våre
aktiviteter, men også
for ensomme eldre, inn
satte og mennesker med
migrasjonsbakgrunn.
HANNE REFSHOLT
STYRELEDER I OSLO RØDE KORS

Redaksjonen: Ida Schmidt Layout: Randi Holth Skarbø
Foto: Martine Huth, Apeland, Victoria Rognlien v/ Ry Designstudio, Solrun Sestak,
Noriana Hoxhaj, Marielle Halvorsen, Martine Jakobsen, Vidar Tangerud, Ida Schmidt.
Denne rapporten omfatter kun de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors’ distriktskontor.
Ta kontakt for fullstendig årsrapport for konsernet Oslo Røde Kors, enkeltaktiviteter og lokalforeninger.
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Å OPPRETTHOLDE
NÆRHET I PANDEMITID
2021 var det andre året i pandemien. Erfaringer
vi gjorde oss året før har bidratt til at vi med
kreative løsninger, gode smittevernrutiner og
frivillige som har strukket seg langt, likevel har
sørget for medmenneskelighet og varme til de
som trenger det mest i byen vår.

Simen Rem, fritidsleder på Eidsberg, Kristoffer Høidal, Viken Røde
Kors og Tomas Myra koordinator Nettverk UNG arrangerer ungdoms
uka i Eidsberg fengsel.

A

UKE 40 FOR ANDRE ÅR PÅ RAD

vstandskrav og sosial distansering har ikke hindret Oslo
Røde Kors i å møte mennesker i løpet av året. Frivillige
har møttes med deltakere ute, brukt munnbind, tatt i
bruk digitale verktøy og på den måten skapt gode menneskemøter, opprettholdt sosial kontakt og vært til stede for folka
i byen vår. For er det noe vi har sett, så er det at de humanitære behovene har økt i takt med tiltak som skal holde smitten nede. Derfor har vi strukket oss langt for å gjennomføre
aktiviteter for våre deltakere og det er mange fine stunder å se
tilbake på. Her er noen av høydepunktene fra året som gikk.

I høstferien inntok Røde Kors Eidsberg fengsel. 20 ungdom
mer deltok under ungdomsuka, Uke 40. Gjennom livsendrings
kurs ønsker Røde Kors og Kriminalomsorgen å hjelpe de
innsatte slik at de kan ta de rette avgjørelsene videre i livet.
På programmet sto temaer som rus, kriminalitet, nettverk
og miljø. De innsatte deltok på samarbeidsøvelser, fysisk og
mental trening, DJ-workshops og musikkproduksjon.
- Vi er i en særstilling i måten vi jobber med innsatte.
Vi kommer jo ikke inn og straffer folk. Vi kommer inn med
masse glede, energi, kjærlighet og omsorg og jeg ser alle,
og er opptatt av takt og tone. Vi skaper en arena der folk føler
seg trygge, forteller Tomas Myra fra Nettverk etter soning i
Oslo Røde Kors.

Dere har lykkes veldig
–
bra med å få i stand en

ÅPNING AV NY BARK-GRUPPE PÅ SAGENE

I september var det duket for åpningsfest for BARK Sagene. Opp mot 60
barn med foresatte var innom denne dagen. Deltakertallene har vært
over all forventing og viser at det tydelig er et behov for barneaktiviteter
i bydelen.
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aktivitet som samler
barn på tvers av sosiale
skillelinjer på Torshov.

FORESATT TIL DELTAKER BARK SAGENE

GATELANGS I OSLO

Oslo Røde Kors har bistått Oslo kommune i arbeid med å spre
informasjon om smittevern og vaksinering. Gjennom samtale
patruljer i Oslo har frivillige har vært i dialog med befolknin
gen og samtalene ga oss verdifull innsikt i folks opplevelser
av koronasituasjonen.
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GLEDE PÅ FIRE HJUL

Når de vanlige aktivitetene ikke var
mulige, viste Besøkstjenesten seg
fra sin mest kreative side. Oslo Røde
Kors tilbyr ulike aktiviteter og har
frivillige besøksvenner ved de fleste
sykehjemmene i byen, men under
pandemien har fellesaktiviteter tidvis
stengt ned og en-til-en-kontakt har
måttet foregå på alternative måter.
Derfor arrangerte Besøkstjenesten
med støtte fra Stiftelsen Dam selskap
og matservering fra Foodtruck uten
for 17 sykehjem i Oslo.
– Vi ønsket å tilby en gledesopp
levelse for alle sansene. Beboerne
fikk velge fra en meny på tre retter,
og erfare smaker, lukter, syn,
teksturer og lyd som ga en god og
annerledes opplevelse. En foodtruck
utenfor sykehjemmet er ikke akkurat
hverdagskost forklarer Laila Åteigen,
prosjektleder for foodtruckprosjek
tet i Oslo Røde Kors.

SVINGTE SEG I TRETOPPENE

11 voksne og 18 barn var med da familiegruppa til Nettverk etter
soning inviterte til lek, klatring og grilling i Tryvann klatrepark i juni.

Frivillig besøksvenn Cathrine Berg Vereide
bidro til en opplevelse utenom det vanlige og
passet på godt smittevern underveis.

Vi lærer om
–
norsk kultur,
Andreas Oftedal (H), Luka Andrine Hansen Dyrnes
(SV), Agnes Nærland Viljugrein (A) og Sofia Rana (R)
besøkte Fellesverket Mortensrud før Stortingsvalget.

BYENS UNGE STEMMER

– For å klare å gjøre noe med noen av de vanskelige utfordringene mange
ungdommer står overfor i byen vår, kan det være lurt å lytte til dem det gjelder,
sier Aqsa Hussein (18) og Zara Hussein (15), deltakere på Fellesverket Grorud.
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I forkant av Stortingsvalget deltok ungdom
mer fra Fellesverket på Grorud, Majorstua
og Sentrum på workshops i regi av Oslo Røde
Kors hvor de snakket om hva som er viktig
for at de skal ha et godt liv. De delte tanker
om hva som kan være vanskelig ved å vokse
opp i Oslo og når de har det bra. Innspillene
endte i en erfaringsrapport som ble overlevert
politikerne. I tillegg arrangerte vi et arrange
ment for ungdommer hvor vi inviterte politiker
til debatt og samtale med ungdommer fra Oslo
Røde Kors sine aktivitetshus for ungdom.

natur og historie.
Vi går turer og
blir kjent med
nye steder i Oslo.
DELTAKER I TURGRUPPA
TIL FLYKTNINGGUIDEN.

UT PÅ TUR!

Turgruppa til Oslo Røde Kors
er en aktivitet for flyktnin
ger som vil bli bedre kjent
med Oslo og byens kultur.
Annenhver søndag går de tur
til et nytt sted i osloområdet.
Aktiviteten er åpen for alle
uavhengig av kjønn, alder og
forkunnskaper.
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111

OPPVEKST

DELTAKERE I
BARNAS RØDE KORS
(BARK)

Barn og unge har betalt en høy pris under pande
mien. Oslo Røde Kors jobber for at alle barn og
unge skal ha trygge oppvekstvillkår, uavhengig av
hvor de kommer fra eller hvilke utfordringer de
bærer med seg i sekken.

M

ed hjemmeskole og sosial distansering har det siste året
bydd på store utfordringer for mange barn og unge. Gjennom
pandemien har vi gjort oss gode erfaringer og fått rutiner
for smittevern i våre aktiviteter. Vi har lyttet til barn og unge selv
og forsøkt å imøtekomme deres behov. Gjennom digital leksehjelp og
åpne møteplasser har vi sørget for å opprettholde kontakt og sosiale
samlingspunkter mellom frivillige og unge i en tid som har vært
spesielt krevende for de yngste i byen vår.

600

BESØK FOR BARN
PÅ KRISESENTER

126

DELTAKERE PÅ GATE
MEGLINGSVERKSTED
(KONFLIKTLØSNING)

20

1058
3633

4781
10 277

2380

1898

10 277
LEKSEHJELP
FYSISK DIGITAL

23 320

HENVENDELSER BESVART
VED KORS PÅ HALSEN

BESØK PÅ FELLESVERKENE
MORTENSRUD GRORUD
MAJORSTUEN SENTRUM

512
DELTAKERE NETTVERK ETTER SONING
UNGE I ARBEIDSTRENING
BARN AV STRAFFEDØMTE

Ta vare på vår helse. Vi har ikke vært så sosiale det
–
siste året, og trenger steder å møte folk hvor ungdoms
arbeidere kan hjelpe de unge litt på vei.
ZOYA (21), FELLESVERKET SENTRUM
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SOSIAL
INKLUDERING
Oslo er en by med mange mennesker, men likevel
har ikke alle et sosialt nettverk. To år med sosial
distansering gjør noe med oss og 2021 var et år
hvor ekstra mange kjente på ensomhet og isolasjon.

D

et å mangle sosiale nettverk kan ramme på ulike måter. Noen
er på vei ut av et miljø som ikke var bra for dem. Andre har
akkurat flyttet til et nytt sted eller har en helse som gjør det
vanskelig å komme seg ut. Uansett hva årsaken er, har vi flere ulike
tilbud som legger rette for menneskemøter, både sosiale møteplasser, besøk på institusjoner og møter en-til-en. I året som gikk fikk
frivillige og deltakere flere muligheter til å møtes fysisk enn året før.
Likevel kom erfaringene vi har opparbeidet oss med å tilrettelegge
for digital virksomhet godt med i perioder med strenge smittevernregler.

550

PERSONER SOM
HAR BESØKSVENN

492

BESØK PÅ
NABOKAFÉ

95

223
BESØK I FENGSEL
DIGITALE FYSISKE

137

DELTAKERE PÅ SENTER
FOR FRIVILLIG INNSATS
I RUSFELTET (SAFIR)

394

DELTOK I NETTVERK
ETTER SONING

30

HUNDER MED EIER
GIKK PÅ BESØK

157

55 aktive frivillige på MARTE nettverksenter for aleneforeldre
har sørget for å opprettholde aktivitetstilbudet i 2021 til tross for
smittevernstiltak. Turer for barn og foreldre til Hovedøya, Oslo
klatrepark, kino og Tusenfryd er noen av stedene de har vært.
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289
DELTAGELSE PÅ MARTE
VOKSNE BARN
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MIGRASJON

371

Oslo skal være en trygg og god by for alle som
bor her. Vi jobber for at migranter skal bli tatt godt
imot og oppleve tilhørighet i det norske samfunnet.

D

en sosiale distanseringen har bidratt til et krevende år
for mange med annen kultur- og språkbakgrunn. Mange
migranter har i utgangspunktet et lite nettverk, og for Oslo
Røde Kors har det vært viktig å opprettholde sosiale møteplasser
for denne gruppen. Gjennom norsktrening, leksehjelp for voksne,
turgrupper og kurs ønsker vi å øke jobbmuligheter og deltakelse
i samfunnet for minoritetsbefolkningen.

STELLA KVINNESENTER
KVINNEKAFEENE

1261

5094

ANDRE
23 %

SYRIA

4773

34 %

SOMALIA
2%

KONGO
3%

ETIOPIA
3%

BESØK PÅ NORSKTRENING
DIGITAL FYSISK

182

DELTOK I
FLYKTNINGGUIDEN

IRAN
4%

AFGHANISTAN
5%

ERITREA
13 %

TYRKIA
12 %

LANDBAKGRUNNEN TIL DE MED FLYKTNINGGUIDE

Det er ikke alltid vi lærer norsk med
–
en bok. Vi går tur og vi snakker med de

frivillige. De forteller og lærer oss nye ting.
DELTAKER TURGRUPPA TIL FLYKTNINGGUIDEN
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159

HENVENDELSER TIL
RØDE KORS-TELEFONEN
OM TVANGSEKTESKAP OG
KJØNNSLEMLESTELSE

58

UNGDOMMER HAR
VENNEFAMILIE

7887

OVERNATTINGER PÅ
AKUTTOVERNATTINGEN

595

BLE BEHANDLET PÅ HELSE
SENTER FOR PAPIRLØSE

2050

DELTAKELSER PÅ DIGITALE KURS
VED STELLA K VINNESENTER

Helsesenteret for papirløse migranter har over 10 år ivaretatt helsebehovet til mennesker uten oppholdstillatelse.
Helsesenteret tilbyr tverrfaglig primærhelsetjeneste og har åpent tre dager i uken. I 2021 har helsesenteret opp
rettholdt et godt tilbud til sårbare uten gyldig oppholdstillatelse, hatt lege på senteret ukentlig og fått etablert
mobil tannklinikk som vil være klar i 2022.

15

AKTIVITETER MED
FLEST FRIVILLIGE
739
742

760

TIMER BRUKT PÅ SØK- OG
REDNINGSOPPDRAG
BESØKSTJENESTEN
2021 2020

189

418
407

FRIVILLIGE DELTOK I SØKOG REDNINGSOPPDRAG

1

HJELPEKORPSET
2021 2020

BISTANDSANMODNING

BEREDSKAP
Å stå i en krise over lengre tid har utfordret Oslo Røde Kors
som beredskapsorganisasjon.

Å

være en beredskapsorganisasjon innebærer at vi trår til når det inntreffer både mindre og mer alvorlige hendelser i samfunnet. Og når krisen
vedvarer, oppstår det ulike behov. Psykososial førstehjelp i en tid hvor
mange har opplevd isolasjon og ensomhet, har vært et viktig fokus i organisasjonen. Gjennom året har også Oslo Røde Kors bistått i å få ut informasjon om
smittevernstiltak og vaksine til grupper i Oslo som har vært vanskelige å nå.

–

Psykososial førstehjelp er undervurdert
og man snakker veldig lite om det. Her
fokuserer man på det psykiske.

CELINA, BESØKSVENN OG DELTAKER PÅ KURS I PSYKOSOSIAL FØRSTEHJELP
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20

FRIVILLIGE DELTOK I
BISTANDSANMODNINGEN

22

SØK- OG REDNINGSOPPDRAG

48

FRIVILLIGE
BEREDSKAPSVAKTER

FRIVILLIGHET
Frivillige er bærebjelken i Oslo Røde Kors og de har strukket
seg langt dette året for å ivareta deltakerne i våre aktiviteter.

P

andemien har fortsatt å prege frivilligheten i 2021. Men interessen for å
være frivillig har ikke stoppet opp til tross for langvarig pandemi. Det
siste året har vi sett en forventet nedgang i antall frivillige, men samtidig ser at antall årsverk frivillige har brukt i aktivitet har holdt seg stabilt. Det
betyr at hver enkelt frivillig har brukt flere timer på frivillig arbeid. De har
bidratt til både å kunne opprettholde våre tilbud så langt det har latt seg gjøre
innenfor forsvarlig smittevern, og de har vist evne til å omstille seg til å bidra
på digitale flater. Frivillige i Røde Kors sier at de trives godt. 90 % er i stor eller
svært stor grad fornøyde med å være frivillig i Oslo Røde Kors.

Jeg vil bidra med å gi
–
ungdommer i Oslo det jeg fikk, og
gi noe tilbake til Fellesverket.
JAMAL, FRIVILLIG I OSLO RØDE KORS

272
307

KORS PÅ HALSEN
2021 2020
164
171

NETTVERK ETTER SONING
2021 2020
222
217

LEKSEHJELP
2021 2020
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80+

10–19
1%

2%

NØKKELTALL FRIVILLIGE

70–79
MENN

60–69

27 %

8%

20-29

9%

28 %

50–59
11 %

UKJENT
7%

40–49
13 %

KVINNER

KJØNNSFORDELING

ALDERSFORDELING

DELTAKERE PÅ INTRODUKSJONSKURS
2021: 1320

2020: 1495

2019: 1953

NYE FRIVILLIGE I OSLO RØDE KORS
2021: 884

2020: 834

2019: 1342

30–39
29 %

66 %

2018:1260

2018: 995

2017: 1992

2017: 1264

Hvis Oslo Røde Kors skulle lønnet alle aktive frivillige ville det ha
kostet oss over 80 millioner kroner. Basert på SSBs satellittregnskap
for frivillig sektor kan man regne seg fram til kostnaden for hvert
frivillig årsverk, der man har tatt med alle potensielle lønnsutgifter.
For vår del ser utregningen slik ut:

548 000 kr × 149,6 = 81 980 800 kr

KR. PER FRIVILLIGE ÅRSVERK × ANTALL ÅRSVERK = LØNNSKOSTNADER
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FRIVILLIGE VED ÅRSSLUTT
2021: 3441

2020: 3798

2019: 3895

2018: 3890

2017: 4242
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ORGANISASJONSSTRUKTUR

AKTIVITETSREGNSKAP 2021
AKTIVITETSREGNSKAP

(i tusen kroner)

2021

2020

2019

40 505
53 009
3 640

38 945
41 916
3 864

42 461
31 238
3 820

5 053
6 580
0
2 532

3 626
5 422
1 700
2690

3 437
3 559
1 750
1 530

3 240
1 540
7 240
25 548

3 473
2 081
5 765
24 864

5 896
3 104
5 709
23 676

Det humanitære arbeidet utføres av frivillige i Oslo Røde Kors. Frivillige og
medlemmer velger delegater til årsmøtet som igjen velger et distriktsstyre
bestående av frivillige. Administrasjonen tilrettelegger for frivillig innsats.

Anskaffelse av midler:
Tilskudd fra:
Offentlige myndigheter
Norges Røde Kors
Medlemsinntekter:
Innsamlede midler og gaver:
Stiftelser og legater
Pantelotteriet
Næringslivet
Øvrige givere
Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på:
Operasjonelle aktiviteter som oppfyller org. formål
(servering/arrangementer)
Aktiviteter som skaper inntekter
Momskompensasjon
Finans- og investeringsinntekter
Sum anskaffede midler

148 887

FRIVILLIGE OG MEDLEMMER

Aktiviteter
Gruppeledere

Årsmøte
Distriktsstyre

134 346 126 180

Forbrukte midler:
Kostnader til aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:
* Barn, familie og samfunn				
* Ungdom				
* Voksne og eldre				
* Samfunnssikkerhet og beredskap		
Aktivitetssentre
Øvrige aktiviteter og prosjekter
Ressurser brukt til å administrere organisasjonen
Finanskostnader
Sum forbrukte midler

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

OSLO RØDE KORS’ ADMINISTRASJON
44 166
60 156
32 356
4 332
0
0
4 185
6
145 201
3 686

0
0
0
0
31 704
92 579
4 758
207

0
0
0
0
29 243
89 515
4 856
2 385

129 248 125 999
5 098

Årets aktivitetsresultat inkluderer høyre mottatte tilskudd, noe som også bidrar til høyere aktivitetskostnader.
Dette aktivitetsregnskapet inkluderer kun den humanitære virksomheten under Oslo Røde Kors Distriktskontor.
I den fullstendige årsrapporten for 2021 er Oslo Røde Kors konsern omhandlet.
* Hovedprogram 2021
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Lokalforeninger

181

Lokalforeninger
Virksomheter

Stab:
Merethe Skaug Sørensen
(assisterende daglig leder)
Frivillighet og
organisasjonsutvikling:
Ane Sunde

Daglig leder:
Elin Holmedal

Barn, familie og samfunn:
Andres Diaz

Voksne og eldre:
Hege Aspelund

Hjelpekorps

Ungdom:
Håvard Ellingsen

Kommunikasjon:
Thomas A. Syvertsen

FRIVILLIGE
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EN ORGANISASJON
I UTVIKLING
I 2021 gjennomførte Oslo Røde Kors en
omorganisering av ansattorganisasjonen.
Målet var å sikre mer samarbeid, bedre
balanse og mer ressurser til aktiviteter.

–

Vi skal bli enda bedre og forsette å utvikle oss. De
endringene vi har gjennomført gjør oss mer fleksible
i møte med stadig endrede behov i samfunnet, sier
daglig leder, Elin Holmedal.
Gjennom workshops med alle ansatte og dybdeintervjuer
av 26 ansatte, skaffet organisasjonen seg innsikt i hvilke
behov de ansatte så for endringer i organisasjonen.
I tillegg gikk Oslo Røde Kors inn i 2021 med en ny strategi,
og en del av endringene ble gjort for å sikre nok ressurser til
å gjennomføre de viktige strategiske samfunnsmålene Oslo
Røde Kors har satt seg.
– Vi har vært opptatt av å ivareta alt det gode som ligger i
organisasjonen fra før av. Resultatet er en organisasjon som
er enda bedre rustet for å møte behovene til de aller mest
sårbare, avslutter Holmedal.

MÅLENE MED ENDRINGSARBEIDET:

Skape en godt samstemt organisasjon
Skape god balanse i oppgaver og kapasitet
Sikre inntekter for mer humanitær aktivitet

Våre tre
samfunnsmål:
Mennesker i Oslo er forberedt på,
responderer på og kommer seg
raskt etter kriser

–

Risikoutsatte barn og unge
i Oslo får en trygg oppvekst

–

Mennesker i Oslo lever liv i verdighet
med mulighet for utvikling

Vi oppnår våre
samfunnsmål ved
å sikre at vi:
Prioriterer og gjennomfører
humanitær innsats som har effekt

–

Inspirerer, mobiliserer og beholder
flere medlemmer og frivillige

–

Videreutvikler oss som en åpen
og endringsdyktig organisasjon i
tråd med samfunnsutviklingen

–

Opptrer på en bærekraftig
og ansvarlig måte, til inspirasjon
for andre

Vi skal bli enda bedre og
fortsette å utvikle oss. De
endringene vi har gjennom
ført gjør oss mer fleksible
i møte med stadig endrede
behov i samfunnet.
DAGLIG LEDER ELIN HOLMEDAL
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7 PRINSIPPER ER
GRUNNLAGET FOR
RØDE KORS’ INNSATS:
Humanitet
Upartiskhet
Nøytralitet
Uavhengighet
Frivillighet
Enhet
Universalitet

Besøk vårt infosenter:
Hausmanns gate 23
Tlf. 22 05 40 03
kontakt.oslo@rodekors.no
www.rodekors.no/oslo
www.facebook.com/RodeKorsOslo
twitter: @OsloRodeKors
Instagram: @oslorodekors

Slik kan du støtte oss:
Bli medlem (300 kr per år) www.rodekors.no/medlem
Støtt oss som bedrift kontakt.oslo@rodekors.no
Trykk på Pantelotteriknappen på matbutikken når du panter flasker
Velg å gi oss grasrotandelen når du tipper www.grasrotandelen.no
Gi oss en gave (Konto 1506.26.45285 DNB)

