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DETTE GJØR RØDE KORS I OSLO
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 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.

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.

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 bakgrunn.

HELSESENTER FOR
PAPIRLØSE MIGRANTER

AKTIVITETER PÅ ASYLMOTTAK
Åpen møteplass, norsktrening og
barneaktiviteter.

AKUTTOVERNATTING
Overnattingstilbud for bostedsløse
tilreisende.

RETT TIL Å BLI SETT
Møteplasser og individuell opp
følging av 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
Støtte for unge over 18 år som har
brutt med familien på grunn av
negativ sosial kontroll, tvangsekte
skap eller andre former for
æresvold.

Helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse i Norge (samarbeid
med Kirkens Bymisjon).

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.

2 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2020

SOSIAL INKLUDERING
BESØKSTJENESTE
Frivillige besøker mennesker
som ønsker å komme i kontakt
med andre mennesker.
Turgruppe og Nabokafé.

NETTVERK ETTER SONING
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
til 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

OPPVEKST
BARNAS RØDE KORS
Tilrettelagte gratis fritids
aktiviteter for barn (6–13 år).

FERIE FOR ALLE
Ferietilbud for barnefamilier
med svak økonomi.

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

GATEMEGLING
Tilbyr verksteder i konflikthånd
tering og megling for ungdom.

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

FELLESVERKET

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.

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

OSLO RØDE KORS UNGDOM
Informasjonsarbeid og aktiviteter
for ungdom.

DIGITAL LEKSEHJELP
Leksehjelp via chat til elever
på ungdomsskole og vgs. i hele
landet.
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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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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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FRIVILLIGHETENS
FORMIDABLE INNSATS
Oslo har lagt bak seg et tøft år. Koronapandemien har utfordret oss både som samfunn og som enkeltmennesker. Sosial
distanse, munnbind, pleksiglass og rødt nivå har blitt en del av
den nye hverdagen. Den livsviktige dugnaden har til tider vært
vanskelig å se enden på, og smitteverntiltakene har tæret på
tålmodigheten til de fleste av oss.
Men vi i Oslo Røde Kors har også kjent på en entusiasme
over at vi evner å omstille oss og sette inn kreftene der hvor
behovet har vært størst. Vi har igjen fått erfare hvor viktig
frivilligheten er for byen vår og hva det innebærer å være en
beredskapsorganisasjon.
Da samfunnet stengte ned i mars ble våre fysiske tilbud satt
på pause. Til gjengjeld trappet vi opp det digitale tilbudet
og fant frem til nye måter å nå de mest sårbare gruppene.
Frivillige og ansatte gjorde en ekstra innsats for å tilpasse
aktivitetene våre, slik at så mange som mulig fortsatt har hatt
kontakt, selv om man ikke har kunnet møtes fysisk.
For Oslo Røde Kors har det vært avgjørende å opprettholde
mest mulig av vår humanitære aktivitet så langt det har latt
seg gjøre innenfor smittevernstiltakene, også fysisk tilstedeværelse, for å motvirke de mest alvorlige humanitære
konsekvensene. Særlig i våre aktiviteter for barn og unge har
vi strukket oss langt for å opprettholde et lavterskeltilbud.
De frivillige er bærebjelken i aktivitetene våre. Og det som har
satt mest spor hos meg gjennom pandemien er de frivilliges
formidable innsats, deres evne til å omstille seg, og det store
hjertet de har vist for byen sin og folkene som bor her.
Tusen takk!

Det som har satt
mest spor hos meg
gjennom pandemien
er de frivilliges
formidable innsats!

HANNE REFSHOLT
STYRELEDER I OSLO RØDE KORS
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ANNERLEDESÅRET
Er det noe Oslo Røde Kors har vist gjennom
2020, så er det at vi er en omstillingsdyktig
organisasjon som evner å ivareta de mest sår
bare gruppene i byen vår når det trengs mest.

I

januar 2020 var det ingen som visste at vi sto foran et år
med p
 andemi. Et verdensomspennende virusutbrudd skulle
endre alt. Også lokalt. Slik blir oppsummeringen av Oslo
Røde Kors sitt arbeid i 2020 en historie om omstilling, endring,
nedstengninger og gjenåpninger.
Det er en fortelling om frivillige som har strukket seg langt
for å bidra til at alle folka i byen vår skal ha det godt, til tross
for alle prøvelsene og utfordringene vi har stått overfor. Og om
en administrasjon som har tenkt kreativt i møte med frivillig
heten og aktiviteter som har snudd seg rundt for å sørge for
trygge møteplasser, kurs og opplæring for våre deltakere og
frivillige i en annerledes tid.

HALLOWEENFEIRING MED MARTE

Med gode smittevernrutiner og justeringer av antall deltakere,
klarte MARTE – nettverkssenter for aleneforsørgere å gjennomføre
viktige arrangementer for mange barn i byen vår. Og få kvelder er så
viktige som Halloween for de yngste.
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OPPSØKENDE UNGDOMSARBEID
OG DIGITAL UNGDOMSKLUBB
Da møteplassene for ungdom ble koronastengt, gikk 
Fellesverket fra aktivitetssenter til TV-kanal med opp til
800 seere på en uke. I tillegg arrangerte de uteaktiviteter
og gikk gatelangs for å oppsøke ungdommene i periodene
hvor Fellesverkene ikke fikk holde åpent.
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PÅSKEOPPDRAGET – TRYGG PÅ TUR

Da vi ikke kunne være inne hos hverandre i mars og april, brukte
flere enn tidligere oslomarka. I påsken var 113 frivillige til stede
ved de mest populære utfartsområdene for å minne og informere
turfolk om viktigheten av smittevern.
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BESØK PÅ BALKONGEN

Koronaviruset stoppet ikke frivillig besøksvenn
Cathrine fra å se sin besøksvert Leif. Gjennom
telefonsamtaler og balkongtreff gjennomførte de
hyggelige møter på trygg avstand under den sosiale
nedstengingen.

FRIVILLIGE VED TESTSTASJON

I sommer bisto frivillige besøksvenner, beredskaps
vakter og representanter fra hjelpekorpset i Oslo Røde
Kors ved testsenteret i ankomsthallen til Color Line.
– Når man står midt i en pandemi er det mange som
trenger hjelp, så jeg kjente ekstra sterkt på viljen til å
hjelpe og bidra inn i den store dugnaden, sier frivillig
Nikoline Eide Torlei (28).

OMSTILLINGER PÅ
MIGRASJONSFELTET

Behovet for å trene på å snakke norsk ble ikke
mindre under pandemien. Vi forsto raskt at det var
viktig å få på plass en digital plattform for Norsk
trening. Digital leksehjelp for voksne innvandrere
ble også etablert med mulighet til å gjøre lekser og
øve til prøver sammen med motiverte og engasjerte
frivillige. I tillegg la vi til rette for en-til-en-møter ute.
Flyktningguiden Muhammad (25) møtte sin venn Finan
(26) i parken da de ikke kunne treffe hverandre inne.
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OPPVEKST

21 479

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
a gi unge en god plattform i livet. I 2020 måtte vi tenke nytt for
å opprettholde trygge sosiale møteplasser for barn og ungdom.
Gjennom blant annet oppsøkende ungdomsarbeid, digital leksehjelp,
Fellesverket TV og gode smittevernsrutiner på våre møteplasser, har
vi klart å opprettholde kontakt og sosiale samlingspunkter mellom
frivillige og unge i en tid som har vært spesielt krevende. Vårt
samtaletilbud for barn og unge Kors på halsen har også hatt åpent
alle dager under pandemien.

HENVENDELSER BESVART
VED KORS PÅ HALSEN

35

BESØKTE AKTIVITETER
MED BARNAS RØDE
KORS (BARK)

26
530
UNGE OG

2346

MAJORSTUA

BARN AV STRAFFEDØMTE
DELTOK PÅ NETTVERK
ETTER SONING

3013
GRORUD

13 639

1344

MORTENSRUD

6936

SENTRUM

BESØK PÅ FELLESVERKENE

4352

FIKK LEKSEHJELP
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11 279

FIKK DIGITAL LEKSEHJELP

116

DELTAKERE PÅ GATE
MEGLINGS-VERKSTED
(KONFLIKTLØSNING)

Barn og unge har ofret mye
under pandemien og har
kanskje kjent på isolasjon
og ensomhet mer enn andre
grupper. Fellesverkene
strakk seg langt i 2020 for
å opprettholde aktivitet og
kontakt med ungdommene.

Det blir ikke bra fordi
dette er det eneste
stedet jeg kan komme
for å slappe av, leke og
spille. Å være hjemme
er kjedelig og slitsomt.
Ikke steng, vær så snill!
GUTT, 18
UNDER SOSIAL NEDSTENGNING I OSLO
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SOSIAL
INKLUDERING

1300

Det er et paradoks at mange som bor i storbyer,
og er omringet av folk, allikevel mangler sosiale
nettverk. Under nedstengingen av Oslo kjente
enda flere på ensomhet og isolasjon.

I

året som gikk tilrettela vi med videomøter og ringevenner for
å opprettholde sosiale nettverk og støtte til våre deltakere. Det
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.

HENVENDELSER OG
BESØK PÅ SENTER
FOR FRIVILLIG INNSATS
I RUSFELTET (SAFIR)

390

DELTOK I NETTVERK
ETTER SONING

73
162

315

DELTAGELSE PÅ MARTE
VOKSNE BARN

428

PERSONER HAR
BESØKSVENN
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KOMP

310

BESØK I FENGSEL
FYSISKE DIGITALE

483

BESØK PÅ
NABOKAFÉ

60

HUNDER MED EIER
GIKK PÅ BESØK

Når besøksvennene ikke
kunne gå på besøk under
koronaen, var vår ordning
KOMP kjærkommen for å
legge til rette for andre
måter å kommunisere.
Mange brukte telefonen
flittig for å holde kontakt.
Andre fikk låne en KOMP,
som er en skjerm man kan
bruke til å snakke med
andre og få tilsendt bilder
og meldinger.

Veldig mange er
ensomme og har
det ikke så lett.
Nå har jeg ledig
tid, og synes det
er givende å bidra
til å spre litt glede.
BESØKSVENN
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10 045

MIGRASJON

OVERNATTINGER PÅ
AKUTTOVERNATTINGEN

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

N

y kultur og nytt språk gjør det ekstra utfordrende å komme
til et sted hvor man ikke kjenner noen. Sosial nedstenging og
pandemi har ikke gjort det enklere. Å få hjelp på veien kan
være avgjørende for muligheten til å få jobb og fungere sosialt. Dette
bidrar vi med g
 jennom å koble nylig bosatte flyktninger med frivillige som de møter over tid. Vi tilbyr også praktisk norsktrening. For
kvinner med minoritetsbakgrunn har vi egne møteplasser og kurs
som øker muligheten for samfunnsdeltakelse. I koronaåret 2020 har
vi gjennomført digitale kurs og opplæring i perioder hvor aktivitetene
ble fysisk stengt ned.

182

DELTOK I
FLYKTNINGGUIDEN

61

UNGDOMMER HAR
VENNEFAMILIE

LANDBAKGRUNNEN TIL DE MED FLYKTNINGGUIDE

TYRKIA
13 %

505

ERITREA

BLE BEHANDLET PÅ
HELSESENTER FOR
PAPIRLØSE

18 %

ETIOPIA
7%

IRAN

SYRIA

5%

1300

39 %

ANDRE
18 %

DELTAKELSER PÅ
DIGITALE KURS VED
STELLA K VINNESENTER

BESØK PÅ AKTIVITETER
1825
4249
DIGITAL NORSKTRENING
FYSISK NORSKTRENING
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165
439
AKT. PÅ ASYLMOTTAK
VOKSNE BARN

597

4252
STELLA KVINNESENTER
KVINNEKAFEENE

254

FØRSTEGANGS
HENVENDELSER TIL RØDE
KORS-TELEFONEN OM
TVANGSEKTESKAP OG
KJØNNSLEMLESTELSE

Vårt Helsesenter for papirløse har omstilt seg for å kunne
ta i mot besøkende under pandemien. Ansatte og frivillige
har i perioder tatt i mot besøkende ute og gjennom sam
arbeid med bydelen om smittevern og -utstyr, har vi klart
å holde åpent med unntak av en kort periode i mars/april.

Med kontakter og nettverk blir det
enklere å finne seg jobb. Det blir et bedre
liv for oss, og bedre for hele samfunnet.
DELTAKER FLYKTNINGGUIDE
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BEREDSKAP
Med pandemien ble vi alle rammet av en krise. Og i 2020
ble Oslo Røde Kors utfordret som beredskapsorganisasjon.
Å være en beredskapsorganisasjon innebærer at vi trår til når det inntreffer
både mindre og mer alvorlige hendelser i samfunnet. 169 frivillige bisto i løpet
av året Oslo kommune med både praktisk tilrettelegging for testing av korona
viruset og informasjon om smittevern til befolkningen.

50

FRIVILLIGE
BEREDSKAPSVAKTER

3

BISTANDSA NMODNINGER

1830

TIMER BRUKT PÅ SØK OG
REDNINGSOPPDRAG
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108

FRIVILLIGE DELTOK I SØKOG REDNINGSOPPDRAG

169

FRIVILLIGE DELTOK I
BISTANDSANMODNINGENE

24

SØK- OG REDNINGSOPPDRAG

FRIVILLIGHET
2020 var et krevende år, også for frivilligheten. Den sosiale nedstengningen
har gjort det vanskelig å gjennomføre kurs og aktiviteter som før.
De frivillige er bærebjelken i Oslo Røde
Kors sine aktiviteter. De gir mye av sin tid,
erfaring og kunnskap og sier selv at de
får like mye tilbake som de gir. Til tross
for at Oslo Røde Kors i en periode måtte
avlyse introduksjonskurs for de frivillige,
holdt antall nye deltakere seg relativt
høyt gjennom hele året. Konsekvensene
av pandemien for vår frivillighet vil vi
imidlertid ikke se før aktivitetene kan
gjenoppta sin normaldrift. De frivillige
har bidratt både til å kunne opprettholde
tilbudene så langt det har latt seg gjøre,
og de har vist evne til å omstille seg i nye
digitale aktiviteter.

AKTIVITETER MED FLEST FRIVILLIGE
BESØKSTJENESTEN

742
773

HJELPEKORPSET

407
425

KORS PÅ HALSEN
NORSKTRENING
LEKSEHJELP

307
273
255
236
217
194

2020

2019
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NØKKELTALL FRIVILLIGE

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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UKJENT
80+

1%

10–19
1%

2%

70–79
60–69

MENN

8%

9%

27 %

20-29
29 %

50–59
9%

UKJENT
6%

40–49
12 %

KVINNER

30–39

67 %

28 %

KJØNNSFORDELING

ALDERSFORDELING

DELTAKERE PÅ INTRODUKSJONSKURS
2020: 1495

2019: 1953

2018:1260

2017: 1992

NYE FRIVILLIGE I OSLO RØDE KORS
2020: 834

2019: 1342

2018: 995

FRIVILLIGE VED ÅRSSLUTT
2020: 3798*

2019: 3895

2018: 3890

2017: 1264

2017: 4242

2016: 2215

2016: 1578

2016: 4365

* INKLUDERT FRIVILLIGE I PERMISJON GRUNNET KORONARESTRIKSJONER
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AKTIVITETSREGNSKAP 2020
Oslo Røde Kors distriktskontor – humanitær virksomhet
AKTIVITETSREGNSKAP

(i tusen kroner)

2020

2019

2018

38 945
41 916
3 864

42 461
31 238
3 820

40 473
24 194
3 473

3 626
5 422
1 700
2690

3 437
3 559
1 750
1 530

3 937
2 697
4 295
7 522

3 473
2 081
5 765
24 864

5 896
3 104
5 709
23 676

6 097
3 450
6 146
27 586

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

134 346 126 180 129 870

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

31 704
92 579
4 758
207

26 693
88 751
4 856
2 385

28 375
87 288
7 072
798

129 248 122 685 123 533
5 098

181

6 337

Sammenlignet med 2019, inkluderer årets aktivitetsresultat høyere mottatte tilskudd, noe som også bidrar til
høyere aktivitetskostnader. Aktivitetsregnskapet inkluderer kun den humanitære virksomheten under Oslo
Røde Kors distriktskontor. I den fullstendige årsrapporten for 2020 er Oslo Røde Kors konsern omhandlet.
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ORGANISASJONSSTRUKTUR

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.
FRIVILLIGE OG MEDLEMMER
Aktiviteter
Gruppeledere

Lokalforeninger

Årsmøte
Distriktsstyre

OSLO RØDE KORS’ ADMINISTRASJON
Lokalforeninger
Spesialforeninger
Virksomheter

Oppvekst:
Andres Diaz

Frivillighet og samfunn:
Ane Sunde

Daglig leder:
Elin Holmedal

Inkludering og mangfold:
Hilde Rhodén

Økonomi og administrasjon:
Nina Elisabeth Hansen

Hjelpekorps

Dialog og nettverk:
Stine Pernille Hauge Kjos

HR og Nettverk etter soning:
Merethe Skaug Sørensen

FRIVILLIGE
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MØTER
FREMTIDENS
UTFORDRINGER
Oslo Røde Kors er en sterk humanitær
aktør fordi vi lytter til befolkningen i
byen vår

I

de kommende årene vil de humanitære konsekvensene av pandemien og strenge smitteverns
tiltak føre til at levekårsutfordringene vil øke.
– De som hadde minst fra før av, ble rammet hardest av pandemien. Det er vondt å se. Det gjøres ikke
nok for å forebygge skjevhetene i Oslo. Det gjør vi noe
med, sier daglig leder, Elin Holmedal.
For å tilpasse oss humanitære behov i fremtiden
har Oslo Røde Kors satt en tydelig strategisk retning
for perioden 2021–2023. Arbeidet med strategien
ble satt i gang før koronaen, men konsekvensene
av pandemien viser bare hvor viktig det er med
målrettet og effektiv humanitær innsats. Behovene
vi så før pandemien er forsterket.
– Vi endrer oss i takt med samfunnsutviklingen,
og vil fortsette å yte en trygg og god innsats for de
som trenger oss aller mest. Det gjør vi ved å sikre en
mer målrettet, sterkere og mer effektiv organisasjon,
som tar enda bedre vare på våre frivillige og deltakere, sier Holmedal.

22 OSLO RØDE KORS ÅRSRAPPORT 2020

Det gjøres ikke nok for
å forebygge skjevhetene i
Oslo. Det gjør vi noe med.

DAGLIG LEDER ELIN HOLMEDAL

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
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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 1506.26.45285 DNB)
Start din egen innsamling www.minaksjon.rodekors.no

