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Verksamhetstyper 2022
Hej webbredaktör!
Vad roligt att du vill synliggöra kretsens verksamhet på er webbsida. Era verksamheter kan
ni döpa till vad ni önskar, men de behöver vara insorterade under en fastställd
verksamhetstyp. Ni kan ha flera verksamheter under en och samma verksamhetstyp. Se
nedan vilka verksamhetstyper det finns att välja mellan (för närvarande 22 stycken).
Meddela sedan Infoservice vilka verksamheter ni vill lägga in på er webbsida, enligt denna
rutin: Vilka verksamheter ska synas på webbsidan?

Kris och Katastrof

Behöver du hjälp? Kontakta Infoservice på info@redcross.se eller 0771- 17 75 00 så hjälper
vi dig vidare.

Verksamhetstyp

Standardbeskrivning
på webben

Eventuell kommentar

1. Skarp kris/
Extraordinärt läge

”Vi är en del av Sveriges
krisberedskap. Vårt uppdrag
är att stödja och samverka
med myndigheter och andra
aktörer i krissituationer i vår
kommun.”

OBS! Används endast vid
skarp kris och när ingen
annan verksamhetstyp är
lämpad.

2. Lokal krisberedskap

”Vi är en del av Sveriges
krisberedskap. Vårt uppdrag
är att stödja och samverka
med myndigheter och andra
aktörer i krissituationer i vår
kommun.”

Krisberedskapsgruppernas
arbete och/eller övning för att
kunna agera på en olycka,
kris, eller katastrof
tillsammans med andra
kretsar eller andra aktörer i
närsamhället.

”Vi erbjuder
informationstillfällen
3. Första hjälpen för alla om grunderna i första
hjälpen.”

4. Första hjälpen –
grupper

”Våra första hjälpen-grupper
erbjuder organiserad
krisberedskap och kan bokas
vid evenemang som
konserter eller
idrottstävlingar.”

Hälsa och Vård
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5. Anhörigstöd

”Vi ger stöd till anhöriga till
äldre och sjuka genom att
främja psykisk hälsa och ge
möjlighet till gemenskap med
andra i liknande situation.”

6. Rödakorsvärdar i
sjukvården

”Vi erbjuder medmänskligt
stöd och hjälp till patienter,
anhöriga och besökare som
kommer till hälso- och
sjukvården.”

7. Stöd till äldre och
ofrivilligt ensamma

”Vi erbjuder stöd
till de som lider
av ofrivillig ensamhet, till
exempel genom besök eller
aktiviteter i närområdet.”

8. Träna svenska

”Vi erbjuder språkträning för
de som vill öva på att prata
och skriva svenska.”

9. Läxhjälp

”Vi ger extra stöd till de som
studerar, ung som vuxen.”

10. Mentorverksamhet

”I vår mentorsverksamhet
sammanförs nyanlända i
Sverige med personer eller
familjer som är etablerade
här, utifrån gemensamma
intressen eller yrken.”

11. Cykelskola

”Vi lär deltagarna att cykla
och erbjuder samtidigt ett
socialt sammanhang.”

12. Grundläggande
behov

” Vi erbjuder tillgång till
exempelvis dusch,
tvättmaskin, mat, kläder eller
tillfälligt boende för personer i
akut behov.”

13. Verksamhet för
hälsa och gemenskap
(övrig verksamhet)

”Att tillhöra ett sammanhang
är ofta avgörande för hur vi
mår. Vi arrangerar olika
aktiviteter för att skapa
gemenskap och stärka
hälsan.”

Exempelvis anhörigcirklar,
anhöriggrupper,
träffpunktsverksamhet,
mentorer, individuellt stöd
och hälsofrämjande
aktiviteter.

Exempelvis besök i hemmet,
besök på boende, cykling
utan ålder, medföljning,
promenader, sång, gymnastik
och levande verkstad.

Verksamhet för att tillgodose
grundläggande behov,
exempelvis tillfälligt boende,
värmestugor, kläder, tillgång
till duschar, tvättmaskiner och
matservering
Till exempel annan
integrationsverksamhet än de
som har egna kategorier,
verksamhet på asylboende,
samhällsinformation, kulturoch friluftsverksamheter,
simskola, matlagning,
träffpunkter mm.)

Second hand & Insamling

Folkrätt och Skydd
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14. Efterforskning och
familjeåterförening

”Vi hjälper familjer som
splittrats att söka efter
anhöriga de förlorat
kontakten med till exempel
vid flykt. Vi bistår också vid
familjeåterförening.”

15. Stöd till förvarstagna

”Vi besöker förvarstagna
och erbjuder medmänskligt
stöd genom samtal och
aktiviteter.”

16. Stöd till häktade och
intagna på anstalt

”Vi erbjuder besök och
samtalsstöd till häktade och
intagna.”

17. Folkrättsinformation

”Vi sprider kunskap om
humanitär rätt.”

18. Second hand – butik
och café

”Vi driver second handbutiker och caféer för att
samla in pengar
till våra verksamheter för
utsatta människor.”

19. Depåverksamhet
inom Second hand

”Vid
våra uppsamlingsplatser för
textilier - depåer - tar vi
hand om textilier som
inte kan säljas i våra second
hand-butiker.”

20. Sömnadsverksamhet

”Vi bedriver olika
sömnadsverksamheter,
både för ett socialt
sammanhang och för
försäljning i våra second
hand-butiker.”

21. Insamling

”Vi gör olika typer av
insamlingsaktiviteter till
förmån för Röda Korsets
arbete.”

Exempelvis
insamlingsaktiviteter,
försäljningar utöver Second
hand, utställningar och event.

Styrelsearbete
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22. Styrelse- och
föreningsverksamhet*

Styrelsearbete,
administration,
medlemsvård, utbildningar
och annan
föreningsverksamhet.

Exempelvis styrelsemöten,
andra interna möten och
aktiviteter kopplat till
styrelsearbetet.
Kretsadministration.
Medlemsvård. Rekrytering
av nya frivilliga
eller medlemmar. Digitalt
engagemang som
att uppdaterat lokal hemsida
och social media, digitala
kampanjer och aktiviteter

*Obs! Denna verksamhetstyp (Styrelse och föreningsverksamhet) syns ej på lokala
webbsidor, endast för internt bruk.

