Bli volontär i Röda Korset

Gillar du att träffa nya människor? Vill du ägna en
del av din tid åt att hjälpa utsatta i samhället?
Då ska du bli volontär i Röda Korset. Att vara
volontär hos oss är en ansvarsfull uppgift, men det
är också roligt och utvecklande. Läs mer om våra
olika uppdrag och finn det som passar dina
kunskaper och intressen.

Träna svenska

När man lär sig svenska kan det vara svårt att hitta tillfällen
för att öva sig i samtal. På Röda Korsets språkträning får man
tala svenska och träffa nya människor. Volontärerna ser till att
samtalet hålls igång och svarar på frågor om det svenska språket och kulturen. De deltagare som inte påbörjat svenskaundervisning kan också få hjälp med att lära sig grundläggande
svenska fraser.

Läxhjälp

Om man inte har svenska som modersmål eller har andra inlärningssvårigheter kan det bli kämpigt att klara sina skoluppgifter. Elever som har svårt att förstå sina läxor kan få hjälp av
våra volontärer.

Rödakorsvärdarna på sjukhuset

De som besöker Universitetssjukhuset kan få hjälp att hitta
rätt av Röda Korsets sjukhusvärdar. I en situation där man är
upprörd och stressad kan det vara tryggt att få sådan vägledning. Rödakorsvärdarna kan också ge visst emotionellt stöd
genom att prata med sjukhusbesökarna.

Första hjälpen-gruppen

Första hjälpen-gruppen kan anlitas för att ha beredskap vid
evenemang som konserter, familjedagar och idrottsevenemang. Volontärerna utbildas i att göra en första insats vid
både allvarliga och lättare skador och tillstånd.

Second hand-butiker

I våra second hand-butiker i Berga, Linköping city och Skäggetorp säljs donerade varor och förtjänsten används för att
finansiera vår verksamhet för behövande lokalt, nationellt
och globalt. Volontärerna arbetar med sortering av donerade
föremål, prismärkning och att stå i kassan.

Informationsgruppen

Informationsgruppen berättar om Svenska Röda Korsets nationella och globala projekt på skolor, företag och organisationer. De sprider också kunskap om folkrätt och humanitär rätt.

Besöksverksamhet – Äldregruppen

Våra volontärer besöker äldreboenden och pratar, fikar och
gör handarbeten med de boende. Dessa besök förgyller tillvaron för både de boende och volontärerna.

Flyktinggruppen

Flyktinggruppen hjälper människor som flytt undan krig och
katastrofer med bland annat efterforskning av försvunna anhöriga, resestöd och familjeåterförening.

Insamling

En av Röda Korsets viktigaste inkomstkällor för att finansiera
sitt hjälparbete är insamling. Volontärerna går med bössor på
gator och evenemang och berättar om hur pengarna används
i Röda Korsets arbete i Sverige och övriga världen.

Röda Korsets Ungdomsförbund

Ungdomsförbundet är öppet för alla upp till 30 år. RKUF
verkar för att minska socialt utanförskap och segregation.
De har flera verksamheter för utsatta ungdomar, bland annat
språkverkstaden.

Lokal beredskap i Linköpings kommun
Vid en krissituation i Linköpings kommun kan medlemmarna i den här gruppen kallas in. Krisstödjarna tar hand om
personer som mår dåligt på grund av krisen och behöver en
medmänniska.

Om du är intresserad av något av dessa
uppdrag, maila till:
rekrytering.linkopingsodra@redcross.se

