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RØDE KORS
- EN HUMANITÆR BEREDSKAPSORGANISASJON
7 prinsipper utgjør vårt felles verdigrunnlag:
Humanitet

Forebygge og lindre menneskelig nød og lidelse, samt sikre respekt
for enkeltmennesket.

Upartiskhet

Yte hjelp til mennesker uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, trosbekjennelse,
samfunnsklasse eller politisk overbevisning.

Nøytralitet

Ikke ta parti eller la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk,
rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter.

Uavhengighet

En selvstendig rolle overfor myndigheter og andre organisasjoner.

Frivillighet

Basert på frivillig medlemskap og ikke på noen måte tilskyndet av ønske
om økonomiske fordeler.

Enhet

En organisasjon i hvert land – åpen for alle.

Universalitet

Verdensomspennende bevegelse hvor de nasjonale Røde Kors-foreningene
har samme status og deler samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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Internasjonal humanitær rett gir
beskyttelse for sårbare grupper

Sandefjord Røde Kors ble stiftet i 1946.
I 2018 ble Stokke Røde Kors og Sandefjord Røde Kors ett
lokallag med navnet Sandefjord Røde Kors.
Sandefjord Røde Kors har aktiviteter innen alle kjerneområdene til Røde Kors: Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom.
Pr. desember 2020 var det 1527 betalende medlemmer
og ca. 360 frivillige.

Besøksadresse: Bugårdsgata 7, 3208 Sandefjord
Postadresse: Postboks 405, 3201 Sandefjord
Org.nr.: 984 066 554
Leder: Kjell Atle Kjønnø, 920 26 580/33 46 63 50
e-post: sandefjord@vestfoldrk.no
www.rodekors.no/sandefjord
facebook: Sandefjord Røde Kors

Økonomisk kan du støtte vårt arbeid på mange måter:
Gå inn på www.rodekors.no
Velger du fanen Støtt arbeidet
velger du et fast beløp som bidrar
til livreddende og langsiktig hjelp.

Gi en gave
til konto nr. 1638 06 28426 eller
vipps til 70420.

Velger du fanen Bli medlem blir
du en viktig støttespiller der du bor.
Du bidrar til at søk og redningsaksjoner kommer raskt i gang når
noe skjer, hjelper barn og unge,
ensomme eldre og de som faller
utenfor. Som medlem har du
stemmerett på årsmøter/valgmøter.
Pantelotteriet
Trykk på lotteriknappen når du
panter flasker.

Medlemskap koster:
Medlem: 300 kr (pr. år)
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år).

Grasrotandelen
Registrer Sandefjord Røde Kors på
tippekortet, send SMS med kodeord:
«GRASROTANDELEN 984 066 554»
til 60000.
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SANDEFJORD RØDE KORS TRENGER DEG
– registrer deg på mittrodekors.no

Sandefjord Røde Kors utfører hver eneste uke sosialt og beredskapsmessig
arbeid som betyr mye for mange. Les nærmere om våre aktiviteter i denne
brosjyren. Den omfatter også aktiviteter i Stokke som er en del av Sandefjord Røde Kors.
Ønsker du å bli FRIVILLIG i en av våre meningsfylte og spennende
aktiviteter, går du inn på mittrodekors.no. Her kan du lese om hva det
vil si å være frivillige og deretter registrere deg. Når vi har mottatt din
innmelding vil vi i løpet av kort tid ta kontakt med deg.
Som frivillig får du gratis grunnopplæring. Grunnopplæringen gjør deg
bedre kjent med Røde Kors og du lærer førstehjelp og psykososial førstehjelp. Utover grunnopplæringen er det mange spennende og lærerike
fagkurs avhengig av den aktivitet du ønsker å delta i. Som frivillig skal
du føle deg tygg i den oppgaven du påtar deg.
Å være FRIVILLIG gir deg gode opplevelser i møte med andre mennesker.
Du kjenner på gleden ved å være til nytte, gleden ved å fylle tiden med
noe meningsfylt og gleden ved å se at man utgjør en forskjell for mange.
I tillegg får du en sosial tilhørighet i verdens største humanitære
organisasjon.
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HJELPEKORPSET

Kontaktinfo: Geir Bergtun
918 98 105 Vakttelefon: 913 33 275
korpsleder@sandefjordrk.no
Sandefjord Røde Kors hjelpekorps

Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps er en viktig bidragsyter
til de profesjonelle etatene innen redningstjenesten.
Redningstjenesten er koordinert av politiet og Hovedredningssentralen. Det er alltid politiet som kaller ut Hjelpekorpsene.
Hjelpekorpset har medlemmer med god kompetanse innen
førstehjelp, sjøredning og søk og redning. Denne kompetansen fåes gjennom kurs og øvelser i regi av Røde Kors.
Hjelpekorpset benyttes ofte til sanitetsvakt i forbindelse
med kulturstevner, sportsarrangementer eller andre
arrangementer hvor det forventes store folkemengder.
Hjelpekorpset har instruktører i førstehjelp kvalitetssikret
av Norsk Førstehjelpsråd. Vi tilbyr kurs i førstehjelp til
bedrifter.
Som medlem i Hjelpekorpset kan du delta på mange
spennende kurs og øvelser innen førstehjelp, samband
og søk og redning.
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BÅTTJENESTEN

Kjell Atle Kjønnø

920 26 580

Hjelpekorpset har egen redningsbåt som bemannes
store deler av året med kort responstid og med døgnkontinuerlig vakt i sommermånedene. Tjenesten er et
supplement til den offentlige redningstjenesten.
Båten, en 40 fot Flying Fish, ble bygget i 2017 og har
base på Thorøya sentralt i Sandefjordsfjorden. Båten
kan løse ulike typer redningsoppdrag og ambulanseoppdrag til sjøs. Røde Kors samarbeider nært med de
tre nødetatene, samt Hovedredningssentralen.
Båten har fått navnet «Røde Kors båten Jotun»
Båttjeneste har de siste åren vokst seg større og det
kommer stadig nye undergrupper til som har med
temaet å gjøre.
Overflatesvømmere: Dette er en gruppe som trives
mere i vannet enn ombord i båten. Disse brukes til
overflatesøk ved hjelp av snorkel og dykkemaske,
svømmer inn til havarerte båter eller pasienter hvor
båten ikke kommer til. Disse er kurset i dette og øver
ofte.
Isredningsgruppa: Ny gruppe i 2021 som er kurset
i redning på og ved islagt vann. Disse trener jevnlig
i den kalde årstid og er også sertifisert til å holde kurs
i dette emnet.
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baat@sandefjordrk.no

Sonar og ROV gruppa: Sandefjord Røde Kors har en
spesial sonar som er laget for å finne personer som er
druknet. Sammen med vår ROV er vi godt utrustet til
søk under vann. Utstyret er portabelt så vi kan bistå
der behovet melder seg. Utover søk etter personer bistår vi Politi og privatpersoner med søk etter tapte
gjenstander når vi har kapasitet. I den kalde årstiden
trener vi med ROV i svømmehallen.
Vi er også opptatt av at Barn og Ungdom skal ha en fin
opplevelse ved og på sjøen så dette er noe vi bruker
mye tid på. Til dette ble det kjøpt inn en RIB sommeren
2020. Vi bidrar med båter og kompetanse inn i Fellesverket sin Fjorduke som foregår hver sommer.
Vi har besøk av skoleklasser og SFO.
Sommeren 2020 kjørte vi et pilotprosjekt med praktisk
båtkurs for ungdom. Vi hadde 15 ungdommer i 13 års
alderen som fikk fine dager med masse læring. Dette
er noe vi fortsetter med og håper å få flere kurs fremover.
Vi har også et godt samarbeide med Gokstad Kystlag
hvor vi sammen med ungdom fra Fellesverket er med
på å bygge opp og lære praktisk seiling med deres
fantastiske Megin-båter.

BEREDSKAP
Kontaktperson Kjell Atle Kjønnø

920 26 580

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon som arbeider
før, under og etter kriser og katastrofer. Røde Kors
avdekker, hindrer og lindrer menneskelig nød og
lidelser og er en viktig samarbeidspartner for
myndighetene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Røde Kors er gjennom kongelig resolusjon av
12. august 2009 anerkjent som frivillig humanitær
støtteaktør for norske myndigheter når det inntreffer
ekstraordinære og uønskede hendelser i fredstid.
Dette oppdraget forplikter oss til å være kompetente,
tydelige og synlige i lokalsamfunnet.
Ved større kriser eller alvorlige hendelser stiller
frivillige fra Røde Kors opp til ulike oppgaver som er
nødvendige, ut i fra egen kompetane. Røde Kors vil
løse oppdrag på vegne av aktører som kommune,
politi eller Hovedredningssentralen. Alle frivillige
i Røde Kors er en del av Røde Kors sitt beredskapsapparat og kan bli kalt inn.

sandefjord@vestfoldrk.no

Beredskapsvakter
Sandefjord Røde Kors ønsker at frivillige melder seg
som Beredskapsvakter som kan bidra ved alvorlige
hendelser i lokalsamfunnet. Eksempler på slike
oppgaver kan være transport, forpleining, trafikkregulering, informasjonsoppgaver og omsorg
for berørte ved ulykker og alvorlige hendelser.
Koranapandemien vi har opplevd i 2020/2021 har vist
hvor viktig frivillig innsats er. Det er lite som skal til for
å utgjøre en forskjell for veldig mange mennesker.
Beredskapsvakt er nettopp dette.
For å bli beredskapsvakt må du være fylt 18 år - og
det er krav til medlemskap i Røde Kors.
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OMSORG

Sandefjord Røde Kors OMSORG skal avdekke
sosiale og humanitære behov i lokalsamfunnet og møte slike behov med gode tiltak.
Vårt arbeid tilpasses de humanitære behov vi
ser og avdekker i lokalsamfunnet. På mange
områder samarbeider vi med andre lag
og foreninger.

Kontaktperson: May-Bente Jansson
470 52 762
omsorg@sandefjordrk.no

Vi tilbyr sosiale møteplasser for å dekke menneskers
behov for trygghet og tilhørighet.
Vi er til stede for mennesker i sårbare situasjoner
både praktisk og medmenneskelig.
Vi bidrar til integrering i vårt samfunn gjennom
norsktrening og felles aktiviteter på tvers av kultur
og etnisitet.
Vi tilbyr barn en gratis, trygg møteplass hvor de kan
utfolde seg i lek og læring, få gode mestringsopplevelser og være en del av en sosial gruppe.
Våre frivillige møtes med respekt, forståelse og
takknemlighet for den tid og de ressurser de velger
å dele med Røde Kors. De tilbys trygghet gjennom
kurs og støtte fra erfarne frivillige.

På de neste sidene kan du lese om aktiviteter
og tilbud vi har i dag.
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Bruk et par timer av din fritid – bli besøksvenn!
Du vil erfare at du får tilbake mer enn du gir.
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BESØKSTJENESTEN
Sandefjord - Ole Johnny Sukken
Stokke - Gerd Daleng
Besøksvenn med hund - Lilli Gulbrandsen

Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten
i Røde Kors. Den ble startet i 1949, under ledelse av
Jens Meinich. Hans berømte parole var «Den beste
medisin for et menneske er et annet menneske».
Dette er fremdeles grunnsetningen i Røde Kors
Besøkstjeneste.
Ensomhet er en voksende sosial utfordring for
velferdssamfunnet. Eldre mennesker bor i dag lenger
hjemme og mange er isolert fra familie og andre
sosiale kontakter. Ensomhet kan føre til utrygghet
og følelse av utenforskap.
Vi har en aktiv besøkstjeneste og de mange besøksvennene er til stor glede og oppmuntring for medmennesker i Sandefjord. De ukentlige besøkende
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901 72 802
412 66 133
467 69 245

besokstjenesten@sandefjordrk.no
besok.stokke@sandefjordrk.no
besokshund@sandefjordrk.no

i hjemmene eller på institusjon gir forutsigbarhet,
trygghet og glede i hverdagen.
Besøksvenn med hund er til stor glede for eldre
på sykehjem og institusjoner samt ved besøk
i hjemmene. Nye hunder og førere utdannes
fortløpende.
Vi tilbyr også andre kontaktskapende aktiviteter
som hyggekvelder og utflukter. Mennesker i samme
situasjon møtes, og nye kontakter oppstår. I Stokke
bidrar vi også med Følgetjeneste til lege, tannlege
m.m.
Hver uke har ca. 300 mennesker glede av vår
Besøkstjeneste.

VÅKETJENESTEN
Gerd Daleng

412 66 133

Røde Kors mener at ingen skal måtte dø alene eller føle
på ensomhet i sin aller siste del av livet.
I livets siste fase er mennesker på sitt mest sårbare.
En hånd å holde i, oppmerksomhet og tilstedeværelse
kan gjøre stor forskjell for et døende menneske.

besok.stokke@sandefjordrk.no

De frivillige skal ikke gjøre oppgaver av helsefaglig
karakter, men være et medmenneske.
Vi tilbyr Våketjeneste på Soletunet bo- og behandlingssenter og på Nygård bo- og behandlingssenter.

AKTIV I 100
Else-Gro Andersen

913 29 899

Aktiv i 100 er et tilbud til alle som ønsker å delta
i hyggelige turfellesskap. Målgruppen er eldre
i nærmiljøet og målet er å skape et miljø for fysisk
og sosial aktivitet.

else-gro.andersen@rodekors.org

Dette er et samarbeidsprosjekt med Turistforeningen
i Sandefjord. Vi drar på tur annenhver torsdag
formiddag. Ta kontakt med aktivitetsleder for turprogram.

Sandefjord Røde Kors I 14

BARNAS RØDE KORS – BARK
Else-Gro Andersen

913 29 899

else-gro.andersen@rodekors.org

Dette er et gratis aktivitetstilbud til barn fra 6 til 13 år
(barnetrinnet). Det er aktiviteter én gang i uken
i skoleruta. Vårt mål er å gi barna en trygg møteplass
hvor de kan utfolde seg i lek og læring, få gode
mestringsopplevelser og være en del av en sosial

Sandefjord Røde Kors BARK

gruppe. Så ofte vi kan har vi aktiviteter og turer ute
i naturen.
Onsdager kl. 17.00–19.00 med oppmøte
på Røde Kors-huset i Sandefjord.

FAMILIETID
May Solveig Fagervold

412 39 978

may.solveig.fagervold@redcross.no

Familietid er et fellesprosjekt mellom Kirkens Bymisjon
i Sandefjord og Vestfold Røde Kors. Her gir vi barnefamilier muligheten til å ha en fritidsaktivitet sammen
under trygge rammer. Tilbudet er gratis.
Målet for aktiviteten er å bidra til å øke kunnskap hos
familier, gi gode opplevelser og øke positiv psykisk
helse. Vi ser at barna ofte har mulighet til å være en del
av fritidsaktiviteter, mens foreldre faller utenfor.
I Familietid er hele familien velkommen.
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Familietidprosjektet

Hos oss er det varme og gode samtaler i fokus.
Vi utfordrer grenser og gjør nye ting. Vi tar tilbake
søndagsturen og friluftslivets gleder, samt at vi har
arrangementer som gir gode opplevelser som tur til
kino og klatrepark. Vi skaper gode minner, rett og slett!
Vi holder for det meste til i Sandefjord og har per i dag
aktiviteter på tirsdager og søndager. Vi serverer alltid
et gratis måltid under våre samlinger.

VARMESTUA
Karin Larsen – Matansvarlig
Else-Gro Andersen - Vaktansvarlig

917 20 135
913 29 899

På Varmestua tilbereder og serverer vi et varmt
middagsmåltid hver lørdag gjennom hele året. Vi gir
omsorg til de som trenger det mest. Vi henter mye mat
på Matsentralen i Larvik. Nøtterø Bakeri gir oss
bakevarer som brukerne kan ta med seg hjem.

else-gro.andersen@rodekors.org

Vi møter hver enkelt med respekt og høflighet, rett
og slett som et medmenneske.
Lørdag kl. 12-14 Røde Kors huset i Sandefjord.

NORSKTRENING
Sandefjord — Karin Becker

911 30 109

norsktrening@sandefjordrk.no

Sandefjord Røde Kors

Stokke — Jane Robertson

911 13 263

omsorg.stokke@sandefjordrk.no

Stokke Røde Kors Flerkultur og Omsorg

Hver uke tilbys norsktrening for fremmedspråklige
som forstår at norsk språk er viktig for god integrering.
Vi konsentrerer oss om muntlig norsk og begrepsforståelse. Her møtes både nybegynnere og de litt mer
viderekommende.

Aktiviteten tilbys i Sandefjord og Stokke.
Røde Kors-huset, Bugårdsgata 7, 3208 Sandefjord:
Onsdag kl. 18:00–19:30.
Stokke Bibliotek: 3 onsdager i måneden
kl. 13:30–15:00.

Så lenge det er smittevernsrestriksjoner, ta kontakt med Aktivitetsleder for informasjon.
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KAFÉ MANGFOLD
Hanne-Kristin Ulriksen

400 55 995

kafemangfold@sandefjordrk.no

Kafé Mangfold

En gratis kafe for deg som ønsker et sosialt fellesskap,
uansett alder og bakgrunn. Vi tilbyr sosial hygge,
nytrukken kaffe, nystekte vafler og litt å bite i.
Bli med på vår populære quiz eller brettspill, og gjør
nye bekjentskaper.

"Det er så lett å komme i prat med folk ved bordene. Når
jeg går på en kafé ellers i byen alene, så blir jeg sittende
alene. Ser jeg noen kjente så nikker jeg og setter meg ved
et annet bord for ikke å forstyrre. På Kafe Mangfold
snakker alle med alle, og jeg blir ikke sittende alene."

Hva er bra med Kafe Mangfold? En av våre gjester
uttrykker det slik:

Kafeen er også fin for å praktisere norsk hvis du
trenger det. Ta gjerne med en venn!
Torsdag kl. 17.30-21.00 Røde Kors-huset.

FUGLEREDET
Hanne Beathe Blix
Carina Campus Monstad

957 35 646
924 92 432

Fugleredet kalles det lille, spisse huset du finner i Landstadsgate sentralt i sentrum av Sandefjord. Her inviteres
du inn til en åpen sosial møteplass hvor man lager
håndarbeider av ulikt slag. Har du ikke erfaring med
håndarbeid får du veiledning eller du kan velge å bare
være sammen med oss. Produktene selges i åpningstidene gjennom hele året. Overskuddet av salget er
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fugleredet@sandefjordrk.no
cmonstad@start.no

øremerket opphold for barn med nedsatt funksjonsevne på Røde Kors sitt feriested Eidene på Tjøme.
Mandager kl. 10-14, onsdager kl. 18-21(med
Sandefjord kreftforening) og torsdager kl. 17-20.
Så lenge det er smittevernsrestriksjoner, ta kontakt
med aktivitetsleder for nærmere informasjon om
åpningstider.

VITNESTØTTE
May-Bente Jansson
Inge Kvam - Leder Vestfold

470 52 762
479 48 078

Sandefjord Røde Kors er med i Vitnestøtteordningen
for Tingretten i Vestfold. Hver uke er det behov for
flere vitnestøtter.
Gjennom ordningen får vitner i rettsaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp.
Å ha opplev eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om
det som skjedde vil ofte føles både ubehagelig og

omsorg@sandefjordrk.no
inge.kvam@outlook.com

vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp
i en slik situasjon.
En frivillig vitnestøtte gir først og fremt medmenneskelig støtte til den som skal vitne.
Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige
kan være en samtalepartner for vitnet både før og
etter vitneforklaringen.
«Et trygt vitne er et godt vitne».

LEKSEHJELP
Stokke: Monica R. Hellevangsdal

936 27 755

omsorg.stokke@sandefjordrk.no

Stokke Røde Kors Flerkultur og Omsorg

Vi tilbyr leksehjelp til grunnskole- og ungdomstrinnet. Så langt vi har
kapasitet bistår vi også voksne som trenger hjelp med lekser i forbindelse
med voksenopplæring. Leksehjelpen i Stokke har stort sett vært nedstengt
under pandemien, men vi regner med åpning igjen august 2021.
I Sandefjord er Leksehjelpen flyttet til Fellesverket – les mer om det
på side 21.
Stokke bibliotek tirsdag og torsdag kl 18–20.
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RØDE KORS UNGDOM

RKU holder til på Fellesverket i Prinsens gate 18,
og har regelmessige planleggingsmøter der.
Røde Kors ungdom (RKU) er ungdomsavdelingen
i Sandefjord Røde Kors. Her kan unge bli frivillige og
jobbe humanitært både lokalt i Sandefjord og
internasjonalt.
Satsningsområdene til RKU er å jobbe for økt
inkludering, bekjempe ensomhet, motvirke utenforskap og fremme god psykisk helse blant ungdom.
RKU arrangerer regelmessig gratis, rusfrie sosiale
aktiviteter for unge.
Aktiv deltakelse i RKU åpner mange dører for læring
og utvikling innen ungdomslederskap og organisasjonsarbeid.
RKU er en arena for å ha det gøy, utfordre seg selv, ta
ansvar og gjøre en positiv forskjell for samfunnet rundt
seg. I RKU arrangeres det blant annet felles turer til inn
og utland, temakvelder, kulturelle arrangementer,
forskjellige typer kurs og sosiale hyggekvelder.
For å bli aktivt med i RKU må du melde seg inn
som frivillig i Røde Kors og være mellom 13 og 30
år.
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Kontaktperson: Helena Lunde
905 53 446
rku@sandefjordrk.no
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FELLESVERKET SANDEFJORD

Fellesverket tilbyr ungdom og unge voksne en gratis
sosial møteplass hvor de kan være med venner, spille
spill, delta på turer og ulike aktiviteter, eller bli med på
workshops og lærerike temakvelder. Møteplassen har
en ungdomskafé med varm mat, kaffe og annen
drikke.
På Fellesverket kan ungdom på videregående få
leksehjelp eller verdifull arbeidstrening gjennom
å bli med som frivillig.
Fellesverket er en arena for mestring, læring og
aktiviteter som ungdom, frivillige og våre samarbeidspartnere utvikler i fellesskap. Nettopp derfor kaller vi
det et Fellesverk – det handler om å skape noe
sammen! Alt på Fellesverket er gratis.
Fellesverket støttes av Sandefjord kommune.
Åpningstidene er hver tirsdag, onsdag og torsdag
kl. 15-20. Fellesverket er et aktivitetshus for unge
mellom 16 og 25 år. Vi holder til i flotte lokaler
i Prinsens gate 18 i Sandefjord.
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Leder: Susann Angell
938 42 222
susann.angell@redcross.no
Fellesverketsandefjord

Det er fire faste aktiviteter på Fellesverket:
ÅPEN MØTEPLASS - Er et sted der ungdom
møtes for å henge, snakke og spille. Møteplassen
er mangfoldig, hyggelig sosial arena – fullt av liv.
Her kan man spille biljard, shuffleboard, bordtennis, PlayStation, vi har kaffebar, varm mat m.m.
LEKSEHJELP - Fellesverket tilbyr alle elever
i videregående skolealder leksehjelp. Leksehjelpen
er en møteplass for mestring og motivasjon, og
i tillegg en viktig sosial arena der unge knytter
kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av
bakgrunn og generasjoner.
ARBEIDSTRENING - På Fellesverket kan ungdom
få mulighet til å få verdifull erfaring og arbeidstrening som kan bidra til å styrke deres CV, få gode
referanser og gjøre ungdommene mer attraktive
på arbeidsmarkedet.
GATEMEGLING - På Fellesverket kan ungdom
få kurs i Gatemegling. Gjennom Gatemegling får
ungdommene verktøy til å håndtere egne
konflikter og andres konflikter på en ikke-voldelig
og konstruktiv måte. Slik skal ungdom bli utrustet
til å bli «fredsarbeidere» i sine egne miljøer.

INTERNASJONALT
DISTRIKSSAMARBEID

Internasjonalt samarbeid mellom distrikter er en
integrert og utfyllende del av Norges Røde Kors sitt
internasjonale engasjement.
Det bidrar til styrking av internasjonal kunnskap og
solidaritet på lokalt nivå, og gjensidig forståelse innad
i Røde Kors-bevegelsen.
Det er en målsetning at samarbeidet skal bidra til
gjensidig nytte, læring og forståelse mellom
partnerne.
Samarbeidet skal styrke involverte distrikter og
nasjonalforeninger sin kapasitet til å effektivt
forebygge og respondere på humanitære behov.
Å bygge kapasitet i egen organisasjon er viktig for
begge partene i samarbeidet.
Distriktssamarbeide inngås med nasjonalforeninger
i Europa som har behov for kapasitetsutvikling, og der
nasjonalforeningen og distriktet kan sikre gjennomføring av aktiviteter.

Sandefjord Røde Kors er endel av Vestfold Røde Kors
sitt samarbeide med fire distrikter i Moldova Røde
Kors.
Samarbeidet bygger på prinsippet om å bygge
kapasitet og styrke Røde Kors, erfaringsutveksling og
opplæring, samt internasjonal forståelse ved gjensidig
besøk.
Twinningprosjektet støttes økonomisk av alle Røde
Kors lokalforeninger i Vestfold.
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