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DETTE GJØR RØDE KORS I OSLO
BEREDSKAP

MIGRASJON

ETTERSAMTALE

FLYKTNINGGUIDE

Tilbud om oppfølging etter
krevende hendelse.

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

BLODGIVERGRUPPEN
Frivillige verver blodgivere
til Blodbanken i Oslo.

HJELPEKORPSET

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

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

VENNEFAMILIE

BEREDSKAPSVAKT

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

Frivillige som mobiliseres dersom
en alvorlig hendelse inntreffer.

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

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

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.

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

AKTIVITETER PÅ ASYLMOTTAK
Åpen møteplass, norsktrening
og barneaktiviteter.

AKUTTOVERNATTING
Overnattingstilbud for bostedsløse
tilreisende.

RETT TIL Å BLI SETT
Møteplasser og individuell oppfølging
av for ofre for menneskehandel.

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

MENTORFAMILIE
Unge som har brutt med familien
på grunn av negativ sosial kontroll
kobles med trygge voksne.

SOSIAL INKLUDERING

OPPVEKST

ORGANISASJONSARBEID

BESØKSTJENESTE

BARNAS RØDE KORS

INFORMASJONSGRUPPE

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

Tilrettelagte gratis fritidsaktiviteter
for barn (6–13 år).

Organiserer og holder
introduksjonskurs for nye frivillige.

FERIE FOR ALLE

RØDE KORS-AVISA

Ferietilbud for barnefamilier
med svak økonomi.

Lager avis om aktuelle
humanitære temaer.

AKTIVITETER PÅ KRISESENTER

FELLESOPPLÆRING FOR FRIVILLIGE
Kursing av frivillige.

Frivillige besøker innsatte i fengsel.

Frivillige arrangerer turer og kultur
opplevelser for barn bosatt på Oslo
Krisesenter.

VITNESTØTTE

GATEMEGLING

Tilbyr vitner støtte og informasjon i
for- og etterkant av en rettssak.

Tilbyr verksteder i konflikt
håndtering og megling for ungdom.

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

VISITOR

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

DISTRIKTSSAMARBEID
PSYKISK HELSE

KORS PÅ HALSEN

Turgruppa Medvandrer’n og
Nabokafé.

Gratis og anonymt samtaletilbud for
barn og unge på nett og telefon.

Samarbeid med Novgorod Røde
Kors i Russland.

INFOSENTER
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.

FELLESVERKET

Møteplass
Åpen og inkluderende møteplass
(hang out-sone, spill og kafé m.m.).
Leksehjelp
Leksehjelp for elever i grunnskole
og videregående skole.
Andre aktiviteter
Jentekveld, gatemegling,
jobbtrening og idrett m.m.

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.
Oversikten over presenterer de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors distriktskontor.
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Røde Kors’ oppdrag er å avdekke,
hindre og lindre menneskelig nød og
lidelse. Dette løser vi ved å forebygge
og respondere for å redde liv, beskytte
menneskers helse og livsgrunnlag
og jobbe for sosial inkludering og
mangfold.
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SAMMEN OM EN GOD OPPVEKST
Vi i Oslo Røde Kors har lagt nok et år bak oss
hvor nesten 4000 frivillige har lagt ned en
beundringsverdig humanitær innsats.
I 2019 satte Oslo Røde Kors barn og unges oppvekst høyt
på agendaen. Gjennom målrettet arbeid i media, gjennom
seminarer og konferanser og i vårt påvirkningsarbeid inn mot
Oslo kommune utgjorde vi en tydelig stemme på vegne av
barn og unge.
Våre frivillige er med på å forebygge sosialt utenforskap blant
ungdom ved å sikre et godt fritidstilbud for gjennom våre fire
ungdomshus i Oslo, Fellesverkene. Her møter ungdom trygge
voksne, de knytter nettverk, de fokuserer på skole og
arbeidstrening og de får opplæring i konflikthåndtering.
Like viktig er den støtten vi gir til de som allerede har kommet
inn i kriminelle miljøer. Det er færre av dem, men de krever
tettere oppfølging. Gjennom Nettverk etter soning blir unge
straffedømte koblet med en trygg voksen som kan støtte dem
på veien ut av kriminalitet.
Det er avgjørende å ta ungdom på alvor og møte dem uten foru
tinntatthet er for å skape en trygg oppvekst. Vi må både satse
på barn og unge før de ender opp i baksetet av en politibil, og
samtidig hjelpe ungdom som begår kriminelle handlinger med
å finne en vei tilbake til samfunnet. Sammen har vi et ansvar for
å se, støtte og ta vare på alle barn og unge i byen vår.

Det er avgjørende å
ta ungdom på alvor
og møte dem uten
forutinntatthet for å
skape en trygg oppvekst.
HANNE REFSHOLT
STYRELEDER I OSLO RØDE KORS

Redaktør: Thomas André Syvertsen Tekst: Thomas André Syvertsen og Hedda L. Bredvold
Layout: Randi Holth Skarbø Foto: Anton Soggiu, Maria Haugsgjerd, Nicole Portheim, Hedda L. Bredvold, Kristine H.
Langstrand, Øyvind G. Eknes, Therese Borge, Øyvind Mørck-Thoresen, Thomas Haugersveen og Aleksander Båtnes.
Denne rapporten omfatter kun de humanitære aktivitetene under Oslo Røde Kors’ distriktskontor.
Ta kontakt for fullstending årsrapport for konsernet Oslo Røde Kors, enkeltaktiviteter og lokalforeninger.
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HØYDEPUNKTER 2019
BEREDSKAPSØVELSE

Sammen med bydel
Østensjø, Nordstrand
og Søndre Nordstrand
gjennomførte Oslo Røde
Kors, Sanitetskvinnene
og Sivilforsvaret en
stor beredskapsøvelse
sommeren 2019. Over 100
frivillige fra deltok.

MAT MED MENING

Amerikalinjens restaurant fikk
en kurdisk rett på menyen levert
av deltaker Mojda Safi (50) fra
Nord-Irak. Den skal gi inntekter
til flyktningaktivitetene våre.
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NAVNEBYTTE

BRØD MOT ENSOMHET

I 2019 fikk vi på plass et viktig
samarbeid mellom Rema 1000
og besøkstjenesten. I Rema 1000
sine butikker kan du kjøpe et
brød som gir Oslo Røde Kors
inntekter. Det har medført
nærmere 70 000 kroner
i inntekter til besøks
tjenesten i 2019.

UNGE KRIMINELLE

Årets tilbakeføringskonferanse samlet over 200 mennesker rundt
temaet ungdom og kriminalitet. Det gav et viktig faglig innblikk i
hvordan vi kan bistå straffedømt ungdom med å komme seg ut av
kriminalitet.

Ressurssentrene for
ungdom skiftet navn
til Fellesverket i 2019.
Navneendringen innebar
også en helt ny logo og
visuell profil. Fellesverket
er fire møteplasser for
ungdom i sentrum, på
Grorud, Mortensrud og
Majorstua.
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Røde Kors har positive
sosiale møteplasser for
både voksne og barn.

OPPVEKST

LES MER PÅ RØDEKOSR.NO/OSLO

Oslo er en sammensatt by hvor barn og unge
vokser opp med ulike utfordringer. Vi jobber
for trygge oppvekstsvilkår for alle.

G

ode fritidstilbud er et av de sterkeste virkemidlene
vi har for å gi unge en god plattform i livet. Vi legger
til rette for at unge kan knytte nye nettverk, få hjelp
med lekser eller støtte til å takle vanskelige forhold i hver
dagen. Oslo Røde Kors tilbyr steder å møtes, oppfølging fra
frivillige, samtaletilbud og kurs som er fint å ha i bagasjen
som ung i Oslo.

1772

FIKK LEKSEHJELP

5500
FIKK DIGITAL
LEKSEHJELP

236

1:67

I SNITT HAR HVER FRIVILLIG I KORS PÅ
HALSEN BESVART 67 HENVENDELSER
(TOTALT 15 857 BESVARELSER)

30

BESØKTE AKTIVITETER
DELTAKERE I NETT
MED BARNAS RØDE VERK UNG (NETTVERK
KORS (BARK)
ETTER SONING)

13

DELTAKERE PÅ GATE
MEGLINGS-VERKSTED
(KONFLIKTLØSNING)

4137

MORTENSRUD

17505
SENTRUM

5283

MAJORSTUA

32 684

5759
GRORUD

BESØK PÅ FELLESVERKET
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STJERNEFAKTOR
PÅ MORTENSRUD

I desember var det full ståhei på
Fellesverket Mortensrud. Verdens
stjernene Marcus og Martinus kom
på besøk for å henge med ungdom
mene en hel ettermiddag.
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SOSIAL INKLUDERING
Det er et paradoks at mange som bor i storbyer, og er
omringet av folk, allikevel mangler sosiale nettverk.

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 møteplas
ser, besøk på institusjoner og møter en-til-en. Felles for dem er at vi
tilrettelegger for sosiale nettverk og støtte over tid.

409

PERSONER HAR
BESØKSVENN

251

DELTOK PÅ SENTER
FOR FRIVILLIG INNSATS
I RUSFELTET (SAFIR)

570
BESØK
I FENGSEL

40

HUNDER MED EIER
GIKK PÅ BESØK

530

DELTAGELSER PÅ
SENIORSKIDAGER
PÅ FINNERUD

1000

VAFLER BLE
STEKT I FENGSEL

899

BESØK PÅ
NABOKAFÉ

1940

BESØKTE MARTE
NETTVERKSSENTER

373

DELTOK I NETTVERK
ETTER SONING

BESØKS
TJENESTEN
70 ÅR

I 2019 feiret Besøks
tjenesten i Oslo 70 år.
På jubileumsfeiringen
leste forfatter Lars S.
Christensen fra boka
«Byens Spor» som har
mye stoff fra Oslo Røde
Kors sitt hjelpearbeid
etter krigen.

Faren for tilbakefall til
kriminalitet er størst det
første året etter løslatelse.
LES MER PÅ RØDEKORS.NO/OSLO
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MIGRASJON

769

Vi jobber for at migranter i Oslo skal bli tatt godt
imot og oppleve tihørighet i det norske samfunnet.

PASIENTER BEHANDLET
PÅ HELSESENTERET
FOR PAPIRLØSE

N

y kultur og nytt språk gjør det ekstra utfordrende å komme til
et sted hvor man ikke kjenner noen. Å få hjelp på veien kan være
avgjørende for muligheten til å få jobb og fungere sosialt. Dette
bidrar vi med gjennom å koble nylig bosatte flyktninger med frivillige
som de møter over tid. Vi tilbyr også praktisk norsktrening i grupper. For
kvinner med minoritetsbakgrunn har vi egne møteplasser og kurs som
øker muligheten for samfunnsdeltakelse.

128

240

FULLFØRTE KURS PÅ
STELLA KVINNESENTER

DELTAKERE I
FLYKTNINGGUIDEN

IRAK

80

OVERNATTINGER PÅ
AKUTTOVERNATTINGEN

1785

3%

5%
5%

15637

UNGDOMMER HAR
VENNEFAMILIE

KONGO

SOMALIA

235

HENVENDELSER TIL
RØDE KORS-TELEFONEN
OM TVANGSEKTESKAP OG
KJØNNSLEMLESTELSE

SYRIA
38 %

2880

KVINNEKAFEENE

9910

AKTIVITETER PÅ
ASYLMOTTAK

ANDRE

NORSKTRENING

23 844

18 %

ERITREA
38 %

LANDBAKGRUNNEN TIL DE MED FLYKTNINGGUIDE
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NY KUNNSKAP

9269

STELLA KVINNESENTER

BESØK PÅ AKTIVITETER

Frivillige fra Røde Kors legger til
rette for positive opplevelser for
beboere på asylmottak.
LES MER PÅ RØDEKORS.NO/OSLO

I juni gav vi ut en rapport
i samarbeid med Verge
foreningen som tar for
seg unge flyktningers
møte med det norske
samfunn og deres erfa
ringer av å delta i Røde
Kors-aktiviteten Venne
familie.
OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2019 13

BEREDSKAP
Oslo Røde Kors er en beredskapsorganisasjon.
Det innebærer at vi trår til når det inntreffer både
mindre og mer alvorlige hendelser i samfunnet.

D

e fleste av våre frivillige har kunnskap om grunnleggende
førstehjelp og en forståelse for viktigheten av personlig bered
skap. Takket være disse engasjerte menneskene er Oslo Røde
Kors i stand til å mobilisere bredt når uforutsette hendelser oppstår.
Det ligger en enorm styrke og verdi i den organiserte frivillighetens
infrastruktur og mobiliseringsevne når ekstraordinære hendelser
oppstår.

5

STØRRE BEREDSKAPSØVELSER

176

NYE BLODGIVERE
VERVET

43

SØK- OG REDNINGSAKSJONER

25 366
TIMERS
FRIVILLIG INNSATS

481

FRIVILLIGE I
HJELPEKORPSET

57

FRIVILLIGE
BEREDSKAPSVAKTER

FOKUS PÅ FØRSTEHJELP

1:53

I SNITT HAR HVER FRIVILLIG I
HJELPEKORPSET BISTÅTT 53 TIMER
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På Røde Kors-dagen spredte vi info
om hvordan man kan forberede seg på
uventede hendelser. Store og små fikk
prøve seg i hjerte- og lungeredning på
Youngstorget.

Hvis du faller om og slutter
å puste, er sjansen for at du
overlever større dersom de rundt
deg kan hjerte- lungeredning.
LES MER PÅ RØDEKORS.NO/OSLO
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FRIVILLIGHET

EN HELG
FOR FRIVILLIGE

Vårt humanitære arbeid utføres av frivillige. For
deltakerne oppleves det som svært positivt å bli møtt
av mennesker som gir av sin tid uten å få betalt for det.

D

e frivillige er bærebjelken i Oslo Røde Kors sine aktiviteter. De
gir av sin tid, erfaring og kunnskap, og sier selv at de får like
mye som de gir. Alle som starter opp får relevant opplæring
for at de skal kunne møte våre deltakere på en best mulig måte. Alle
våre frivillige må gjennom introduksjonskurs som gir de en generell
innføring i Røde Kors og våre prinsipper, samt kurs i grunnleggende
førstehjelp og psykososial førstehjelp.

194

LEKSEHJELP

Høsten 2019 arrangerte
vi for første gang en
opplæringshelg for
frivillige. Dette var
en stor suksess. 276
frivillige møtte opp og
deltok på 28 kurs.
– Jeg lærte nye
teknikker og måter
å håndtere krevende
situasjoner på for å
unngå opphetede disk
usjoner og konflikt, sier
Yasin, som var deltaker
på kurs i dialog og
konflikthåndtering og
psykososial førstehjelp.

236

NORSKTRENING

273

KORS PÅ HALSEN

425

HJELPEKORPSET

1994

ANDRE AKTIVITETER

773

BESØKSTJENESTEN

AKTIVITETER MED FLEST FRIVILLIGE

Alle som starter som
frivillig i Røde Kors får
grundig opplæring av oss
og tilbud om gode kurs.
LES MER PÅ RØDEKORS.NO/OSLO
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80+

NØKKELTALL FRIVILLIGE

UKJENT

70–79

10 %

60–69

Hvor bor de frivillige i Oslo Røde Kors?

-29

MENN
26 %

KVINNER

50–59

64 %

ST. HANSHAUGEN

ULLERN

8%

FROGNER

SAGENE

30–39

BJERKE

9%

3%

KJØNNSFORDELING

ALNA
3%

GRÜNERLØKKA

SENTRUM
0%

Hvis Oslo Røde Kors
skulle lønnet alle
aktive frivillige ville
det ha kostet oss
nesten 100 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 lønns
utgifter. For vår del ser
utregningen slik ut:

533 000 kr × 186,3 = 99 297 900 kr

GAMLE
OSLO
10 %

ØSTENSJØ
4%

NORDSTRAND
5%

ALDERSFORDELING

ADRESSE
UTENFOR OSLO
12 %

DELTAKERE PÅ INTRODUKSJONSKURS
2016: 2215

2017: 1992

2018:1260

2019: 1953

NYE FRIVILLIGE I OSLO RØDE KORS
SØNDRE
NORDSTRAND

2016: 1578

2017: 1264

2018: 995

2019: 1342

2%

KR. PER FRIVILLIGE ÅRSVERK × ANTALL ÅRSVERK = LØNNSKOSTNADER
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2%

12 %

10 %

VERDIEN
AV VÅRE
FRIVILLIGE

2%

7%

6%

5%

GRORUD

NORDRE AKER

VESTRE AKER

40–49

STOVNER

AKTIVE FRIVILLIGE VED ÅRSSLUTT
2016: 4365

2017: 4242

2018: 3890

2019: 3895
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ORGANISASJONSSTRUKTUR

AKTIVITETSREGNSKAP 2019
Oslo Røde Kors distriktskontor – humanitær virksomhet
AKTIVITETSREGNSKAP

(i tusen kroner)

2019

2018

2017

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

FRIVILLIGE OG MEDLEMMER
42 461
31 238
3 820

40 473
24 194
3 473

39 657
20 676
3 764

3 437
3 559
1 750
1 530

3 937
2 697
4 295
7 522

5 498
2 018
5 302
3 047

5 896
3 104
5 709
23 676

6 097
3 450
6 146
27 586

4 315
3 518
4 557
27 478

Aktiviteter
Gruppeledere

Årsmøte
Distriktsstyre

126 180 129 870 119 830

OSLO RØDE KORS’ ADMINISTRASJON

Forbrukte midler:
Kostnader til aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:
Aktivitetssentre
Øvrige aktiviteter og prosjekter
Ressurser brukt til å administrere organisasjonen
Finanskostnader
Sum forbrukte midler

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

Daglig leder:
Elin Holmedal

29 243
89 515
4 856
2 385

28 375
87 288
7 072
798

31 768
89 832
5 864
10 008

125 999 123 533

137 471

181

6 337

-17 641

Aktivitetsregnskapet inkluderer kun den humanitære vikrsomheten under Oslo Røde Kors Distriktskontor.
I den fullstendige årsrapporten for 2019 er Oslo Røde Kors konsern omhandlet.
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Lokalforeninger

Ass. daglig leder:
Merethe Skaug Sørensen

Oppvekst:
Andres Diaz

Inkludering
og mangfold:
Hilde Rhodén

Dialog og nettverk:
Merethe Skaug
Sørensen

Frivillighet
og samfunn:

Organisasjonsavdelingen:

Ane Sunde

Monika Juul

FRIVILLIGE
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HUMANITÆRE BEHOV
Oslo er en by i stor endring. Byutviklingen endrer
også de humanitære behovene. Røde Kors sin hoved
oppgave er å møte eksisterende og nye behov på en
mest mulig effektiv og fleksibel måte.

I

2019 gjennomførte Røde Kors en større kartlegging av de
humanitære behovene i Oslo som resulterte i rapporten «Oslopuls
2019». Rapporten danner kunnskapsgrunnlaget vi bygger videre
på for å utgjøre en størst mulig forskjell for de som trenger det mest.

DEFINISJON

Humanitære behov
defineres som
manglende evne,
mulighet eller tilgang
til å tilfredsstille ens
grunnleggende behov
av fysisk, psykisk eller
sosial art.

Norge har et godt velferdssystem, og Oslo har et mangfoldig
tilbud rettet mot de mest sårbare. Men i «Oslopuls 2019» avdekker
vi fem barrierer mellom de tilbudene som eksisterer, og sårbare
menneskers mulighet til å finne frem til dem. Noen barrierer
kan vi løse gjennom frivillig innsats, andre barrierer må det mer
omfattende politiske løsninger til for å gjøre noe med. Vi har fortsatt
en lang vei å gå før Oslo er en trygg og god by for alle byens innbyg
gere. Også de mest sårbare.
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BEHOVSBARRIERER

OVERGANGSBARRIERE

INFORMASJONSBARRIERE

Sårbare personer
har utfordringer med å
orientere seg i tilbud og
rettigheter. Folk må kjenne
til rettigheter og tilbud for
å ha tilgang til dem.

HELSEBARRIERE

Personer med
behov for støtte i kritiske
overgangsperioder
opplever å ikke få den
støtten de har behov for.

Behov for psykisk
helsehjelp går igjen. Psykiske
helseproblemer kan være
årsak til, eller resultat av,
andre humanitære behov.

SYSTEMBARRIERE

TILLITSBARRIERE

Mange mangler den
kulturelle, språklige eller
digitale kompetansen
som kreves for å finne
fram i jungelen av
tjenester og instanser.

Mange sårbare
personer mangler tillit
til hjelpeapparatet, for
eksempel NAV, politi
eller barnevern.

Er du interessert i
Oslopuls 2019 eller det
videre arbeidet:
Ta kontakt med oss på
kommunikasjon.
oslo@redcross.no.
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7 PRINSIPPER ER
GRUNNLAGET FOR
RØDE KORS’ INNSATS:

Humanitet
Upartiskhet
Nøytralitet
Uavhengighet
Frivillighet
Enhet
Universalitet

Besøk vårt infosenter:
Chr. Krohgs gate 2
Tlf. 22 05 44 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 6030.05.41545)
Start din egen innsamling www.minaksjon.rodekors.no

