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Kretsens verksamhetsrapportering för juni 2021
Det här är kretsens verksamhetsrapportering för juni.
Formuläret har 5 flikar:
1. Information: Sidan du är på just nu och där du också besvarar om kretsen har kunnat bedriva någon verksamhet. Kretsens svar påverkar vilka flikar som sedan visas och besvaras.
2. Ordinarie/omställda verksamheter: Här besvaras vilka av era ordinarie verksamheter som kretsen - trots covid-19 – har kunnat bedriva under månaden som gått. Har ni ställt om någon av
era ordinarie verksamheter – tex genom att ringa äldre i stället för att besöka – rapporterar ni även denna verksamhet det här.
3. Tillfälliga insatser: Covid-19: Här rapporteras specifika, tillfälliga insatser, som startats upp i och med covid-19.
4. Styrelse- och föreningsverksamhet: Här besvaras frågor om styrelse- och föreningsverksamhet
5. Signering: Här signerar du och skickar in din rapport

Att tänka på!
Formuläret sparas automatiskt, du behöver alltså inte klicka på någon spara-knapp.
Länken till formuläret kan delas inom kretsen vilket möjliggör att fler kan hjälpas åt att svara på frågorna, så länge formuläret inte har skickats in.
Antalet frivilliga samt frågor om antalet deltagartillfällen efterfrågas för respektive verksamhetstyp. Deltagartillfällen innebär att man räknar varje gång ett stöd ges, även om det är samma
personer som får stödet. Att räkna deltagartillfällen kan vara svårt, kom därför ihåg att exakta svar inte efterfrågas. En uppskattning är minst lika bra och bidrar till en värdefull helhet.
Ta gärna stöd av hjälptexterna som finns intill frågorna, klicka på den runda knappen med ett " i ".
En kopia med kretsens inskickade svar skickas till ordförande, epostmottagare, eventuell kretsanställd eller annan signatär.
För mer information läs mer på Rednet- Kretsarnas verksamhetsrapportering 2021
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Om verksamhet kan bedrivas

Bedriver kretsen någon verksamhet just nu?*
Frågan avser om kretsen har kunnat bedriva någon verksamhet. Om kretsen svarar "Nej" kommer avsnitt med frågor om verksamheter att döljas. Kretsen kommer då endast besvara frågor om
styrelse- och föreningsarbete samt eventuella övriga frågor.
Ja

Nej

Verksamhet: Ordinarie/omställda
Detta avsnitt handlar om vilka av era ordinarie verksamheter som kretsen, trots covid-19, har kunnat bedriva. Har kretsen ställt om någon av sina ordinarie verksamheter rapporteras även den omställda
verksamheten under detta avsnitt. I nästa avsnitt Tillfälliga insatser: Covid-19 rapporteras specifika, tillfälliga insatser, som startats upp i och med covid-19.
Med en omställd verksamhet menas exempelvis att stöd till äldre har ställts om från besök i hemmet till telefonsamtal. Ange därför under verksamhet Stöd för äldre och ofrivilligt ensamma att det har
bedrivits även om det gjorts på ett anpassat sätt.
Ta gärna stöd av hjälptexterna som finns intill frågorna, klicka på den runda knappen med ett "i".

Kris och Katastrof

Lokal krisberedskap
Ange om kretsen har övat sin krisberedskap och/eller agerat i lokal krisinsats. Här besvaras lokala krisinsatser som inte är kopplade till covid-19.
Ja

Nej

Har kretsen övat sin krisberedskap?
Ange om kretsen har övat sin krisberedskap månaden som enkäten avser.
Ja

Nej

Ange antal frivilliga som deltog i övningen
8

Ange om kretsen agerat i en lokal krisinsats
Ja

Nej

Beskriv händelsen och kretsens krisinsats.
Brand i ett bostadshus. Kretsen delade ut filtar och öppnade upp sin mötesplats.

Ange antalet frivilliga som deltog i krisinsatsen
8

Ange antalet deltagartillfällen i krisinsatsen
120

Första hjälpen för alla
Ange om kretsen erbjuder informationstillfällen om grunderna i första hjälpen.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8
Ange antalet deltagartillfällen
120

Första hjälpen - grupper
Ange om första hjälpen-grupper erbjuder organiserad krisberedskap och kan bokas vid evenemang som konserter eller idrottstävlingar.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet omhändertaganden
120

Hälsa och vård

Anhörigstöd
Ange om kretsen ger stöd till anhöriga till äldre och sjuka genom att främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra i liknande situation. Exempelvis anhörigcirklar, anhöriggrupper,
träffpunktsverksamhet, etc.

Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal deltagartillfällen
120

Rödakorsvärdar i sjukvården
Ange om kretsen erbjuder medmänskligt stöd och hjälp till patienter, anhöriga och besökare som kommer till hälso- och sjukvården.
Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal deltagartillfällen
120

Stöd till äldre och ofrivilligt ensamma
Ange om kretsen erbjuder stöd till äldre och/eller till de som lider av ofrivillig ensamhet. Exempelvis besök i hemmet, besök på boende, cykling utan ålder, medföljning, promenader, sång, gymnastik och
levande verkstad.

Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal deltagartillfällen
120

Beskriv gärna hur och om verksamheten för äldre och ofrivilligt ensamma har ställts om i samband med Covid-19
Vi har börjat använda läsplattor vid besök.

Träna svenska
Ange om kretsen erbjuder språkträning för de som vill öva på att prata och skriva svenska. Detta gäller fysiskt på plats men också online eller omställd på andra sätt.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet deltagartillfällen
120

Har kretsen ställt om verksamheten till Träna Svenska Online?
Ja

Nej

Läxhjälp
Ange om kretsen erbjuder extra stöd till de som studerar, ung som vuxen.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8
Ange antalet deltagartillfällen
120

Har kretsen ställt om verksamheten till Läxhjälp online?
Ja

Nej

Mentorsverksamhet
Ange om kretsen erbjuder mentorsverksamhet där nyanlända i Sverige sammanförs med personer eller familjer som är etablerade här, utifrån gemensamma intressen eller yrken.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet deltagartillfällen
120

Cykelskola
Ange om kretsen erbjuder deltagare att lära sig cykla och samtidigt erbjuder ett socialt sammanhang.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet deltagartillfällen
120

Grundläggande behov – tak över huvudet, kläder och mat
Ange om kretsen erbjuder verksamhet för att tillgodose grundläggande behov för personer i akut behov. Exempelvis tillfälligt boende, värmestugor, tvättmaskiner, matservering, etc.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet deltagartillfällen
120

Verksamhet för hälsa och gemenskap (övrig)
Ange om kretsen erbjuder ytterligare verksamhet, i syfte att skapa gemenskap och stärka hälsa, som inte har besvarats under de andra verksamhetstyperna. Exempelvis annan
integrationsverksamhet än de som har egna kategorier, verksamhet på asylboende, samhällsinformation, kultur- och friluftsverksamheter, simskola, matlagning, träffpunkter, etc.

Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal deltagartillfällen
120

Folkrätt och Skydd

Efterforskning och familjeåterförening
Ange om kretsen erbjuder hjälp till familjer som splittrats att söka efter anhöriga de förlorat kontakten med till exempel vid flykt. Kretsen i bistår också vid familjeåterförening.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet deltagartillfällen
120

Stöd till förvarstagna
Ange om kretsen erbjuder besök till förvarstagna och medmänskligt stöd genom samtal och aktiviteter.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet samtal
120

Stöd till häktade och intagna på anstalt
Ange om kretsen erbjuder besök och/eller samtalsstöd till häktade och intagna.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8
Ange antalet besök
120

Folkrättsinformation
Ange om kretsen bedriver folkrättsinformation och sprider kunskap om humanitär rätt
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet deltagartillfällen
120

Second Hand och Insamling

Second Hand - Butik och Café
Ange om kretsen bedriver någon form av second handverksamhet, försäljning och/eller caféer för att samla in pengar till våra verksamheter för utsatta människor. Om kretsen har flera second handbutiker ange då en total för samtliga butiker.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Har kretsens second hand-butik varit öppen under månaden? Om kretsen har flera butiker, ange det som bäst beskriver verksamheten i sin helhet.
Ja

Ja, men med minskade öppettider

Nej

Bedriver kretsen onlineförsäljning?
Ja

Nej

Vilka kanaler används vid onlineförsäljning?
Tradera

Blocket

Facebook Marketplace

Instagram

Amazon

Annat

Annat, vänligen ange var er krets har sin onlinehandel
Tiktok

Lämnar kretsen textilåtervinning till depå?
Ja

Nej

Till vilken depå lämnar kretsen säckar?
Depånamn
Ange vid hur många tillfällen har kretsen lämnat säckar till depå under månaden
5
Ange totalt antal säckar kretsen har lämnat in till depån under månaden
40

Depåverksamhet inom second hand
Ange om kretsen är depåansvarig. Det vill säga är ansvarig över en av Röda Korsets depåer för textilier dit kretsar skickar textilier de inte kan sälja i sin second hand-butik.
Ja

Nej

Ange antal frivilliga som är engagerade inom depåverksamheten. Inkludera företagsvolontärer, praktikanter, frivilliga m.m.
8

Sömnadsverksamhet
Ange om kretsen bedriver olika sömnadsverksamheter, både för ett socialt sammanhang och för försäljning i våra second hand-butiker
Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8
Ange antalet deltagartillfällen
120
Insamling
Ange om kretsen bedriver olika typer av insamlingsaktiviteter till förmån för Röda Korsets arbete
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Vilka aktiviteter bedrivs inom insamlingsarbetet
Kontantinsamling med insamlingsbössa

Lotterier

Lokala företagssamarbeten

Insamlande event

Försäljning (ej i second hand-butik/nätförsäljning)

Tillfälliga insatser: Covid-19
I detta avsnitt besvaras frågor om specifika, tillfälliga insatser, i samband med covid-19. Har kretsen bedrivit ordinarie verksamhet men som har ställts om med anledning av covid-19 rapporteras det
under avsnittet Verksamheter: Ordinarie/omställda.
Ta gärna stöd av hjälptexterna som finns intill frågorna, klicka på den runda knappen med ett "i".

Vaccinations- och informationsinsats

Stöd på vaccinationsplats
Ange om kretsen erbjuder stöd på vaccinationsplats. Exempelvis tar emot och vägleder på vaccinationsstället och säkerställer att besökare känner sig lugna, bekväma och följer riktlinjer.
Ja

Nej

Sker en eller flera vaccinationsinsatser i samarbete med andra kretsar?
Ja

Nej

Ange de kretsar som ingår i samarbetet
Krets y och Krets X.

Är det er krets som ska rapportera hela insatsen där ni samarbetar med andra kretsar?
Kretsar som samarbetar behöver bestämma vilken krets som är den rapporterande kretsen. Klicka på symbolen med ett (i) för att få mer stöd hur du besvarar frågan.
Ja. vi är den rapporterande kretsen

Nej, vi är inte den rapporterande kretsen

Nej, vi är inte den rapporterande kretsen men har egen insats att rapportera

Ange antal vaccinationsplatser kretsen har en stödinsats.
2
Ange antalet frivilliga
8
Ange antalet frivilligtimmar
250

Ange antalet deltagartillfällen
1200

Har kretsen något särskilt att lyfta som varit av betydelse för vaccinationsinsatsen?
Vi har rekryterat nya frivilliga.

Informationsinsats om covid-19/vaccination
Ange om kretsen har informationsinsatser om covid-19 och/eller vaccination. Svenska Röda Korset har inom insatsen ett särskilt uppdrag att nå ut till socioekonomiskt utsatta områden.
Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal möten
120

Ange i vilka socioekonomiskt utsatta områden insatsen genomfördes
Har insatsen genomförts i något av Svenska Röda Korsets listade socioekonomisk utsatta områden?
Det går att välja flera områden. Notera att vissa orter inte har område angivet, markera i sådana fall orten.

Borås - Norrby
Har er krets, i samtal med berörda, identifierat utmaningar som hindrar individer att få information/tillgång till vaccin och testning?
Exempelvis information saknas på flera språk, målgruppen hade inte kännedom att alla stadigvarande, oavsett legal status, har rätt till vaccin m.m.

Information saknas på flera språk och målgruppen är inte inkluderad.

Mat -och medicinleveranser

Matleveranser
Ange om kretsen erbjuder matleverans i samband med covid-19
Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal leveranser
120

Medicinleverans
Ange om kretsen erbjuder medicinleveranser i samband med covid-19
Ja

Nej

Ange antal frivilliga
8

Ange antal leveranser
120

Samtalsstöd och annat

Samtalsstöd i samband med coronaviruset
Ange om kretsen erbjuder samtalsstöd i samband med coronaviruset. Exempelvis lokal stödtelefon som ger stöd i samband med oro kopplad till coronaviruset.
Ja

Nej

Ange antalet frivilliga
8

Ange antalet samtal
120

Annan coronarelaterad verksamhet
Här anger kretsen om det genomförts andra insatser i samband med covid-19 som inte ryms inom ramen för ordinarie verksamheter, om än omställda. Exempelvis tillverkning av skyddsvisir, låna
böcker åt äldre/riskgrupp, etc.

Ja

Nej

Vi tillverkar skyddsvisir.
Ange antalet frivilliga
8

Antal deltagartillfällen
120

Styrelse- och föreningsverksamhet
I detta avsnitt besvaras övergripande frågor om kretsens styrelse- och föreningsarbete.
Ta gärna stöd av hjälptexterna som finns intill frågorna, klicka på den runda knappen med ett "i".

Styrelse och föreningsverksamhet

Styrelse- och föreningsverksamhet
Ange om kretsen har bedrivit styrelse- och föreningsverksamhet. Detta inkluderar exempelvis styrelsemöten, rekryteringsmöten, frivilligledarträffar.
Ja

Nej

Ange antal förtroendevalda och frivilliga
Förutom styrelsen inkludera även frivilliga som har uppdrag inom exempelvis rekryteringsgrupper, webbredaktörer, kommunikation, IT, etc.

8

Är kretsen en kommunkrets, det vill säga den enda kretsen i kommunen?
Ja

Nej

I kretsen pågår arbete för att bilda en kommunkrets med övriga kretsar i kommunen
Ja

Nej

Har kretsen samarbete med ICA-handlare?
Ja

Nej

Vilken/vilka ICA-handlare har kretsen samarbete med?
Ange namn på butik och ort. Exempel: ICA supermarket Knalleland (Borås)
Ica Supermarket Teg

Vad görs inom ramen för samarbetet?
Exempel: ICA sponsrar kretsen med varor såsom matkassar till utsatta grupper, distribuering av matkassar, varor till insamlingsevenemang, placering av insamlingsbössor, ekonomiskt stöd, etc.

Ica sponsrar med fika vid våra insamlingsevents.

Kretsens fantastiska arbete

Det är en utmanande tid för både kretsarna och dess målgrupper. Vill ni, trots utmaningarna, lyfta något som varit minnesvärt under månaden och som ni är lite extra stolta över?
Kretsen har rekryterat nya frivilliga vilket möjliggjort att ny verksamhet för äldre har kunnat startas. Vi har också flyttat delar av vår second hand försäljning till Tradera.
Är det okej att vi använder era kommentarer? Det kan komma att användas i intern och extern kommunikation, exempelvis nyhet på Rednet.
Ja

Nej

Signering

Signera och skicka in kretsens svar. Ange kontaktuppgifter på den person som slutligen skickar in kretsens svar.
Förnamn

Efternamn

Danijela

Telefonnummer inkl. riktnummer

Semunovic

E-post
danijela.semunovic@redcross.se

Uppgiftslämnares funktion
Annan

