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Hvad er Røde Kors? 

• Verdens største humanitære organisation 

• Krige og katastrofer – men også socialt 
arbejde 

• Baseret på 7 principper: 

– medmenneskelighed 

– upartiskhed,  

– neutralitet 

– uafhængighed 

– frivillighed 

– enhed og  

– almengyldighed.   



Røde Kors i Danmark 

 
 
 
 
 

• Landskontor i København 
 

• 208 lokalafdelinger 
 

• 30.000+ frivillige 
 

• Samaritter, genbrugsbutikker, nørklere, vågekoner, netværk for ensomme, 
besøgsvenner, mentorordninger, osv. 
 
og aktiviteter for børnefamilier i sårbare positioner 

Asyl 
Ungdommens  

Røde Kors 
Dansk Røde Kors 



Overskrift maks 2 linjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste linje tekst 

Hovedaktører og relationer 
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Bestyrelsen 

Aktivitets-
leder 

Fag-
konsulent 

Eksterne 
samarbejds-

partnere 

Familier 

Frivillige 



En helhedsorienteret familieindsats 



Fokus i Røde Kors’ 
familieaktiviteter 

• Bidrage til at fremme familiernes 
trivsel og handlekraft 

• Give bedre livsmuligheder 

• Fællesskaber og redskaber til 
selvhjælp 

• Psykosocial støtte 



Den psykosociale tilgang 

Tryghed 

Ro 

Handleevne 

Fællesskab 

Håb 



Hvem er familierne? 

• Enlige forældre 

• Socialt isolerede/mangler netværk 

• Økonomisk udfordret 

• Ingen/ringe tilknytning til arbejde og 
uddannelse 

• Deltager sjældent i fritids-og 
foreningslivet 

• Fysiske og psykiske skrøbelighed 

• IKKE aktivt misbrug og ubehandlede 
psykiatriske problemer. 
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Frivillige 
Familievenner 

• Individuel støtte til familier 

• Udgangspunkt i familiens situation og 
behov 

• Aftaler med familien, hvor, hvornår og over 
hvor lang en periode, de skal mødes 

• Mødes ca. hver 14. dag i et par timer 

• Over længere tid, ca. 1 år 

• Evalueres af VIVE 



Støtten kan være 

• En at tale med/en der lytter - sparring ifm. 

børn, opdragelse og konflikter 

• Støtte ifm. praktisk ting i hverdagen, fx 

økonomi, madlavning, e-boks, 

forældreintra 

• Hjælpe med børnenes lektier og skolegang 

• Bisidder på møder med kommunen eller 

skolen og bro 

• Bygge bro til lokalsamfundet og netværk. 

• IKKE børnepasser eller rengøringshjælp! 
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At være frivillig 

• Udgangspunkt i familiernes ressourcer og 

behov 

• Bruger det man selv har med og 

interesserer sig for 

• En professionel organisation: 

• frivilligaftale, forsikring 

• håndbøger, kurser og supervision 

• børneattest, tavshedspligt, 

underretningspligt 
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Overskrift maks 2 linjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste linje tekst 

Samarbejde 

Røde Kors: 

> Frivillige 

> Indsatsen 

Helsingør Kommune:  

> Familier 

> Generel sparring 

> Kontaktperson 
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