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RØDE KORS-VURDERINGEN 
 
 

Danmark står i disse år over for flere og nye sociale udfordringer. Der bliver flere og flere ensomme. 

Flere familier, hvor særligt børnene lider afsavn i forhold til deres kammerater, og stort set alle kom-

muner skal i disse år byde flygtninge velkommen i deres nye lokalsamfund.  

 

Derfor er der i ’Strategi for Røde Kors’ sociale indsats i Dan-

mark’ et særligt fokus på, at vi i Røde Kors er opmærksom-

me på og handler på de sociale udfordringer. Afsættet er den 

viden, vi har om de landsdækkende sociale behov samt afde-

lingernes viden om specifikke lokale behov.  

 

Brug Røde Kors-vurderingen som en hjælp til bestyrelsens 

opgave med at diskutere og prioritere, hvilke sociale indsat-

ser afdelingen skal igangsætte. 

 

Røde Kors-vurderingen indeholder fire spørgsmål: 

 

1. Hvilke mennesker i sårbare situationer er der i lokalområdet? Og hvilke behov har de? 

2. Kan vi møde behovet gennem en frivillig indsats? 

3. Er Røde Kors den bedst egnede til at møde behovene? (Hvad gør andre foreninger, og kan vi  

samarbejde?)  

4. Er indsatsen bæredygtig? (Har vi f.eks. frivillige, økonomi og lokaler?) 

 

LINK til Røde Kors vurderingen plakat: Røde Kors vurderingen - plakat 

 

 

1. Hvilke mennesker i sårbare situationer er der i lokalområdet? Og hvilke behov har de? 

 

I Røde Kors støtter vi mennesker i en sårbar livssituation og inspirerer dem til at håndtere egne ud-

fordringer og skabe positive forandringer i livet. Når vi udvikler vores aktiviteter spørger vi ind til del-

tagernes behov og inddrager deres ressourcer.  

 

Vurdering af behov 

 Hvem er i en sårbar livssituation i vores lokalområde? 

 Hvilke behov har de? 

 Hvilke ressourcer har de – og kan vi bruge deres ressourcer aktivt i indsatsen? 

 Hvem kan hjælpe os med at afklare disse spørgsmål?  

  

RESOLUTION 2016 

 

”Vi forpligter os til aktivt at  

handle på behov og foretager  

en årlig systematisk vurdering  

af lokale behov ved hjælp af  

Røde Kors-vurderingen.” 

 

Vedtaget af Røde Kors’ Landsmøde 2016 

http://mitrodekors.dk/node/10753
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2. Kan vi møde behovene gennem en frivillig indsats? 

 

De syv principper, herunder princippet om frivillighed, er fundamentet i Røde Kors. En frivillig indsats 

rækker langt. Gennem den kan vi handle, når vi møder behov, og tilbyde aktiviteter af høj kvalitet. Vi 

skal dog altid vurdere om dét, der er brug for, er medmenneskelig hjælp fra frivillige, eller om der er 

brug for en professionel indsats.  

 

Vurdering af frivillighed 

 Kræver behovene en professionel indsats? Er kommunen forpligtet til at handle i forhold til disse 

behov? 

 Kræver indsatsen en særlig frivilligprofil? 

 Er indsatsen i tråd med Røde Kors-principperne? 

 

 

3. Er Røde Kors den bedst egnede til at møde behovene? (hvad gør andre foreninger, og 

kan vi samarbejde?) 

 

Når vi har vurderet, at der er mennesker, som har behov for en frivillig indsats i vores lokalområde, 

må vi altid overveje, om Røde Kors er den bedst egnede eller rette organisation til at hjælpe. Der kan 

være andre foreninger eller organisationer, som allerede løfter opgaven, og som har kendskab til og 

erfaringer med netop den specifikke problemstilling eller målgruppe. Vi skal også være opmærksom-

me på, at Røde Kors ikke overtager et egentlig myndighedsansvar fra kommunen eller andre myndig-

heder. Derfor må vi altid konkret vurdere, om Røde Kors er den rette til at løse et udækket behov.  

 

I Røde Kors har vi mange positive erfaringer med at indgå i et samarbejde med myndigheder, andre 

foreninger, borgerinitiativer eller erhvervslivet. Vi har også gode erfaringer med at samarbejde med 

andre internt i Røde Kors. Det kan være naboafdelingen, kommunekredsen eller måske Ungdommens 

Røde Kors. Sammen kan vi løfte mere.  

 

Vi må også altid overveje, om der er behov for, at Røde Kors påtager sig en fortaleropgave og taler 

på vegne af mennesker, der ikke selv har mulighed for at udtrykke sig eller blive hørt. 

 

Vurdering af egnethed 

 Er der andre aktører lokalt, der har viden og ressourcer til at løfte opgaven? 

 Kan vi samarbejde med andre om indsatsen? 

 Er der behov for at Røde Kors påtager en fortalerrolle? 

 

 
4. Er indsatsen bæredygtig? (har vi f.eks. frivillige, økonomi og lokaler?) 

 

En indsats er bæredygtig, når der er tilstrækkelige økonomiske og menneskelige ressourcer til at 

gennemføre den – også på længere sigt. Ressourcer kan være økonomi, frivillige, ledelse af aktivite-

ten, ejerskab, kompetencer, lokaler og andre faciliteter. Før afdelingen igangsætter en aktivitet eller 

indsats, er det vigtigt at overveje, hvordan afdelingen får de nødvendige ressourcer, der skal til for at 

drive og forankre aktiviteten. Det bør her særligt overvejes, om aktiviteten kan igangsættes i fælles-

skab med andre aktører, så vi også får ressourcer udefra.  

 

Vurdering af bæredygtighed 

 Hvordan ser afdelingens økonomi ud, og hvordan kan aktiviteten finansieres fremover? 

 Er det muligt at tiltrække frivillige med de rette kompetencer? 

 Kan en nuværende aktivitet udvikles til at imødekomme behovene? 

 Har Røde Kors adgang til de nødvendige faciliteter til at iværksætte og drive indsatsen? 

 Vil det styrke indsatsen, hvis afdelingen samarbejder med andre?  

 

Røde Kors-vurderingen bestilles som plakat på webshoppen på mitrodekors.dk. Læs endvidere mere 

i ’Strategi for Røde Kors’ sociale indsats i Danmark’, der også kan bestilles her.  


