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1. Hvem vi er:
Bodø Røde Kors (BRK) er en del av landets største, frivillige humanitære organisasjon – Norges Røde Kors. BRK skal hjelpe
mennesker i sårbare livssituasjoner, og skal mobilisere frivillige til dette gjennom rednings- og beredskapsarbeid,
omsorgsaktiviteter og ungdomsarbeid. Aktivitetene våre støtter og utfyller tjenestetilbudet offentlige myndigheter har et ansvar
for. Røde Kors er også en stor aktør i internasjonale humanitære operasjoner, og BRK bidrar til dette gjennom ulike aktiviteter
med å samle inn penger til nødhjelp og til hjelp til gjenoppbygging når katastrofen har rammet.

2. Hva vi gjør:
BRK skal prioritere sine oppgaver etter følgende kriterier:
- det skal foreligge et udekket behov hos mennesker i sårbare livssituasjoner
- aktiviteten skal følge naturlig av Røde Kors sitt oppdrag og være i henhold til Røde Kors-prinsippene
- behovet skal ikke være dekket av andre med bedre kompetanse eller mer naturlig forankring til behovsdekningen
- BRK skal ha nødvendig kompetanse og ressurser til å utføre oppgaven.
Vi jobber for sosial inkludering og for å beskytte menneskers helse og livsgrunnlag ved å:
- lære alle våre medlemmer, uavhengig av aktivitet, hva det betyr å være del av en beredskapsorganisasjon
- drive hjelpearbeid i lokalmiljøet ved ulykker/katastrofer og når annen humanitær innsats er nødvendig. I denne
sammenheng skal hjelpekorpset utdanne sine medlemmer i førstehjelp og redningstjeneste, bygge opp og sikre
forsvarlig beredskap i forhold til lokale behov, samt utdanne andre medlemmer av BRK i førstehjelp
- høyne førstehjelpkompetansen for publikum ved å gjennomføre førstehjelpskurs eksternt
- være en foregangsorganisasjon i den lokale frivillige redningstjenesten og delta aktivt i samarbeid med andre
beredskapsorganisasjoner
- gjennomføre beredskapsøvelser som skal styrke organisasjonens kunnskaper, ferdigheter og handlekraft når behovet
for samlet innsats er til stede
- la lokalstyret disponere inntil 50 % av BRK sitt katastrofefond når behovet for rask aksjon er til stede
- bekjempe ensomhet ved å drive omfattende besøks- og visitortjeneste
- drive vitnestøtte, i samarbeid med Salten Tingrett
- drive nattevandring når det er behov
- arrangere Ferie for alle i skolens ferier
- videreutvikle Barnas Røde Kors, BARK
- tilby leksehjelp for elever i ungdoms- og videregående skole
- samarbeide med ulike etater i Bodø kommune
- drive holdningsskapende arbeid blant ungdom og delta på Stopp Volden Cup
- fortsette ulike aktiviteter for og med asylsøkere og flyktninger
- styrke Bruktbutikken som et møtested og aktivitetssenter for frivillige og andre
- videreutvikle BUA, hvor alle kan låne gratis fritidsutstyr
- utvikle Kreativt verksted i tilknytning til bruktbutikken
- få i gang Røde Kors-aktiviteter på Kjerringøy
- jobbe aktivt for å få i gang Røde Kors Ungdom

3. Hvordan vi arbeider
For å styrke vår evne til å drive humanitære aktiviteter, fremme humanitære budskap og bygge organisasjonen i et langsiktig
perspektiv, har vi satt opp følgende organisatoriske mål:
Vi bygger og utvikler ei sterk og behovsrettet forening ved å:
- bli minst 1500 medlemmer i løpet av året
- ha et godt kurstilbud og verve og lære opp nye og gamle medlemmer til våre aktiviteter
- drive mer informasjonsarbeid om Bodø Røde Kors, både eksternt og blant egne medlemmer
- ta vare på våre eiendommer og vårt materiell
- holde fokus på etiske retningslinjer, skape et godt miljø og en god organisasjonskultur med gode ledere
- utvikle og videreføre samarbeidet med offentlige etater, redningstjenesten og andre Røde Kors-avdelinger
- sikre inntektsgrunnlaget gjennom en god og forsvarlig drift, inkludert virksomheten i Bruktbutikken
- effektivisere og legge til rette for riktig bruk av våre tillitsvalgte med støtte av frivillighetskoordinatorer
- 40 nye ferdigutdannede beredskapsvakter i 2019
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