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Kris och Katastrof
Lokal krisberedskap

Första hjälpen för alla
Första hjälpen – grupper

Krisberedskapsgruppernas arbete och/eller övning
för att kunna agera på en olycka, kris, eller
katastrof tillsammans med andra kretsar eller andra
aktörer i närsamhället.
Informatörer genomför korta informationstillfällen i
första hjälpen.
Bedriver organiserad första hjälpen-beredskap på
uppdrag och insatser.

Hälsa och vård
Anhörigstöd

Rödakorsvärdar i sjukvården
Stöd till äldre och ofrivilligt
ensamma
Träna svenska
Läxhjälp
Mentorverksamhet
Cykelskola
Grundläggande behov –
Tak över huvudet, kläder och mat

(Övrig) Verksamhet för hälsa och
gemenskap

Exempelvis anhörigcirklar, anhöriggrupper,
träffpunktsverksamhet, mentorer, individuellt stöd
och hälsofrämjande aktiviteter.
Ger medmänskligt stöd och hjälp till patienter,
anhöriga och besökare som kommer till hälsooch sjukvården
Exempelvis besök i hemmet, besök på boende,
cykling utan ålder, medföljning, promenader, sång,
gymnastik och levande verkstad.
Träning i svenska tillsammans med migranter,
unga som gamla.
Ge stöd till barn och vuxna att komma vidare med
sina studier
Aktivitet genom möten mellan två personer eller
familjer där den ena är etablerad i det svenska
samhället
Cykelskola där vi lär deltagarna att cykla och
erbjuder samtidigt ett socialt sammanhang
Verksamhet för att tillgodose grundläggande
behov, exempelvis tillfälligt boende, värmestugor,
kläder, tillgång till duschar och tvättmaskiner och
matservering.
Till exempel annan integrationsverksamhet än de
som har egna kategorier, verksamhet på
asylboende, samhällsinformation, kulturoch friluftsverksamheter, simskola, matlagning,
träffpunkter mm.
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Folkrätt och Skydd
Efterforskning och
familjeåterförening
Stöd till förvarstagna
Stöd till häktade och intagna på
anstalt
Folkrättsinformation

Arbete för att hjälpa familjer som splittrats och
förlorat kontakten med anhöriga i krig, konflikt,
naturkatastrof och/eller migration.
Besök som medmänskligt stöd för intagna på
förvar.
Besök som ett medmänskligt stöd för intagna på
häkte eller anstalter.
Verksamhet som innebär spridning av kunskap om
Folkrätt.

Second hand & Insamling
Second hand – butik och café

Depåverksamhet inom Second
hand
Sömnadsverksamhet
Insamling

Information om second hand-butikerna behöver
inte skickas in, projektgruppen har redan denna
information. Titta gärna på er testsida för att se om
informationen om er second hand – butik stämmer.
Information om depåerna behöver inte skickas
in, projektgruppen har redan information denna
information.
Exempelvis re design, sygrupper, återbruk,
förädling, textilverkstad mm
Exempelvis insamlingsaktiviteter, försäljningar
utöver Second hand, utställningar och event.

Styrelse- och
föreningsverksamhet
Styrelse- och
föreningsverksamhet

Behöver inte skickas in i detta skede.
(Exempelvis styrelsemöten, andra interna möten
och aktiviteter kopplat till styrelsearbetet.
Kretsadministration. Rekrytering av nya frivilliga
eller medlemmar. Digitalt engagemang som
att uppdaterat lokal hemsida och social
media, digitala kampanjer och aktiviteter)
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