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Ledig stilling: Aktivitetskoordinator 

Røde Kors er verdens største humanitære nettverk, med 100 millioner 
medlemmer og frivillige i 186 nasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-
foreninger. I Norge har Røde Kors over 130 000 medlemmer og nær 40 000 
frivillige i mer enn 400 lokalforeninger over hele landet. 

Aktivitetskoordinator
I fast 100 % stilling søker vi en ny medarbeider som vil bidra med tilretteleg-
ging for videre vekst og utvikling i frivilligheten i Røde Kors i Hordaland.

Arbeidsoppgavene vil være både utfordrende og utviklende. Mye vil være 
kjempegøy, givende og oppbyggende. Noe vil være rutinepreget. Målet for 
alle ansatte i Hordaland Røde Kors er å tilrettelegge for å gjøre frivilligheten 
så god som mulig. Dette gir flere og bedre humanitære aktiviteter lokalt in-
nen Røde Kors sine satsingsområder; beredskapsarbeid, hjelpekorpsarbeid, 
omsorgsarbeid og arbeid for og blant barn og unge.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
•Utdanning	fra	høgskole	/	universitet	eller	tilsvarende	erfaring
•Livs-	og	arbeidserfaring
•Stor	handlekraft	og	evne	til	å	inspirere,	kunne	selge	et	budskap	og	motivere	
til gjennomførelse
•God	kjennskap	til,	og	erfaring	med,	frivillig	arbeid
•God	skriftlig	og	muntlig	fremstillingsevne,	du	skal	ofte	holde	kurs	og	fore-
drag
•Positiv	og	utadvendt	-	god	til	å	knytte	relasjoner	med	andre	mennesker
•Reisevillig,	kunne	jobbe	på	kveld	og	helg	i	perioder
•Selvstendig,	strukturert	og	kreativ
•Pålitelig
•Personlig	egnethet	vil	bli	vektlagt.

Vi kan tilby: 
•Varierte	oppgaver	og	utfordringer	innenfor	et	spennende	arbeidsfelt	der	
samspillet mellom frivillig og ansatt står sentralt
•Bredt	kontaktnett	eksternt	og	internt	i	en	interessant	og	mangfoldig	organ-
isasjon
•Godt	kollegialt	fellesskap,	arbeidsmiljø	med	brede	smil	og	glimt	i	øyet
•Lønn	i	henhold	til	tariffavtale	og	medlemskap	i	Statens	Pensjonskasse

Stillingen medfører en del kvelds- og helgearbeid.

 Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til 
å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk 
bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen hvis behov.

Ta kontakt med Lars Atle Skorpen, daglig leder i Hordaland Røde Kors, på 
lars.skorpen@redcross.no eller mobil 90553222 om du har spørsmål.

 Mer informasjon: 
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-En telefon er alt du trenger for å vise solidaritet, sa Maryam al –Khawaja, da hun tok i mot årets 
Rafto-pris på vegne av Bahrain Center for Human Rights (BCHR).

Av:	Anne	Charlotte	Valaker	Bruheim	

Lørdag	2.	oktober	ble	Bahrain	Centre	for	Human	Rights	(BCHR)	tildelt	Rafto-prisen	2013,	for	sitt	
arbeid	for	menneskerettigher	i	Bahrain.	Raftostiftelsen	begrunner	prisutdelingen	med	at	Bahrain	
Centre	for	Human	Rights	(BCHR)	har	drevet	et	langvarig,	modig	og	fredelig	arbeid	for	fundamen-
tale	menneskerettigheter	som	ytringsfrihet	og	forsamlingsfrihet	i	Bahrain.	

I	2004,	to	etter	at	senteret	ble	grunnlagt,	ble	BCHR	forsøkt	stengt	av	Arbeids-	og	sosialdepartement-
et	i	Bahrain.	Grunnen	var	at	organisasjonens	leder,	Nabeel	Rajab	(49),	som	i	dag	sitter	i	fengsel,	kriti-
serte	landets	statsminister	under	et	offentlig	seminar.	I	2012	ble	Rajab	dømt	til	tre	års	fengsel	for	å	ha	
oppfordret	til	«ulovlige	handlinger»,	med	bakgrunn	i	at	han	hadde	kritisert	statsministeren	i	Bahrain	
på	Twitter.	Straffen	har	i	ettertid	blitt	redusert	til	2	år.	

Raftoprisen har blitt delt ut årlig siden 1987, og prisen har etter hvert oppnådd stor internasjonal 
oppmerksomhet og pretisje. Flere av dem som har mottatt prisen har seinere blitt tildelt Nobels fred-
spris, som Kim Dae-jung og Aung San Suu Kyi. Raftostiftelsen kritiserer vestlige land for ikke å gjøre 
nok	for	menneskerettighetene	i	Bahrain	og	Den	persiske	gulf.	

Når solidaritet bare er en tweet eller telefon unna
BCHR	er	svært	aktive	på	sosiale	medier	som	Twitter,	Facebook	og	Instagram,	noe	som	gjør	det	
enkelt å vise solidaritet med senterets arbeid for menneskerettigheter. Al-Khawaja, som tok i mot 
prisen	i	Bergen,	sa	at	folk	over	hele	verden	veldig	lett	kan	bidra	til	arbeidet	deres	gjennom	sosiale	
medier. 

-Så lenge du har tilgang på en telefon kan du hjelpe oss fra soverommet, eller til og med baderom-
met.	Gjennom	en	tweet	kan	du	vise	solidaritet	med	menneskerettighetsaktivister	på	gaten	i	Bahrain,	
sa al-Khawaja.

Raftoprisen 2013



Hjertestarter redder liv
I snitt dør det mennesker daglig av plutselig hjertestans utenfor sykehus i Norge. Mange av dem 
kunne kanskje levd gode liv videre, om riktige tiltak ble gjort raskt etter at hjertet stopper. Hjerte- 
lungeredning	(HLR),	utført	av	førstehjelpere,	opprettholder	en	viss	transport	av	oksygen	til	hjernen	
og andre viktige organer, og er en forutsetning for å hindre varig skade og død. MEN bare en hjerte-
starter kan starte et hjerte igjen, etter at det har stoppet. Rask og riktig bruk av HLR og hjertestarter i 
kombinasjon øker muligheten for et gunstig utfall av situasjonen.

En svært god hjertestarter koster nå ikke mer enn en god flatskjerm-tv. Få investeringer vil gi en 
bedre retur, om behovet oppstår. Røde Kors tilbyr nå en svært gunstig pris på en svært god maskin. 
Send gjerne tilbudet på neste side videre til de samarbeidsrelasjonene du har i ditt nettverk, som du 
tror kan ha nytte av å vite om tilbudet. Spre også denne informasjonen til alle våre lokale ledd – de 
kan ha nytte av en selv og de kan bidra til at andre lokalt går til innkjøp av hjertestarter som kan 
være til nytte for mange.

Joleverksted på Voss

Voss Røde Kors Internasjonale kafe arrangerte joleverkstad på Røde Kors huset måndag 4.november. 
32 kreative små og store var med og laga flotte lykter, kort, nissar, troll og diverse andre skapningar.



JEG VAR DØD!
Rask igangsetting av livreddende 
førstehjelp og umiddelbar bruk 
av hjertestarter reddet livet mitt!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe seg 
hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000 personer 
faller om med uventet hjertestans utenfor sykehus i 
Norge hvert år. Per i dag er det så mange som 9 av 10 
som dør. Liv kan reddes og flere vil overleve  
hjertestans om det utplasseres flere hjertestartere  
i samfunnet. Vi oppfordrer alle bedrifter til å trygge  
sin arbeidsplass og nærmiljø ved å gå til anskaffelse  
av hjertestarter. 

Norges beste tilbud  
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan® PAD 300:

 En driftssikker livredder som passer for alle typer bedrifter

 Meget robust som tåler godt fukt og støv  
 (markedets beste IP på hele 56)

 En av markedslederne i Norge

 Intuitiv og vedlikeholdsfri

 Benytter den fremste teknologi innen defibrillering

 Er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt bruk

 Svært brukervennlig med norsk tale

 Markedets beste garanti på hele 10 år

 Leveres med bæreveske

Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

KAMPANJEPRIS!

Ord. pris kr 14.990,- eks mva

NÅ 9.990,- 
KUN 100 STK



Ny oppvekstrapport

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gir i disse dager ut en fersk rapport om oppvekst i 
Norge. 

Av:	Anne	Charlotte	Valaker	Bruheim	

Rapporten, som setter fokus på barn og unges oppvekst og utvikling, inneholder to hoveddeler som 
begge har en kort innledning med et sammendrag og direktoratets vurderinger. Den første delen av 
rapporten gir en bred oversikt over barn og unges oppvekst i Norge ved å presentere sentrale tall og 
indikatorer. Den andre delen inneholder artikler fra fagpersoner og forskere som går mer i dybden 
på viktige temaer. Samlet sett peker artiklene på betydningen av godt foreldreskap, og forestillingen 
om at alle foreldre til enhver tid vet hva som er best for sine egne barn og handler til det beste for 
dem, blir utfordret. 

Rapporten viser at vi både trenger mer kunnskap om behovene til foreldre med barn i ulike alders-
grupper,	og	om	hvordan	vi	kan	styrke	offentlige	tjenester	for	å	gjøre	dem	bedre	rustet	til	å	hjelpe	
barn og unge som har det vanskelig. Rapporten viser også at vi må innhente mer kunnskap fra barn 
og unge selv. 

Innholdet i rapporten:
•	 Oppvekstområdene	som	er	studert:	relasjoner	og	emosjonell	utvikling,	kognitiv	utvikling,			
 helseutvikling og materielle faktorer. 
•	 Oppvekstrapporten	inneholder	16	fagartikler	om	barns	utvikling,	samt	en	statistikk-	og	in		
 dikatordel
•	 Opvvekstrapporten	omtaler	oppvekstområder	på	tvers	av	sektorene	i	Norge,	og	den	blir	utitt		
	 av	Barne-,	ungdoms	og	familiedirektoratet	(Bufdir).
•	 Oppvekstrapporten	skal	gies	ut	årlig.

Les hele rapporten her 

http://www.bufetat.no/PageFiles/9263/Oppvekstrapporten_2013_enkeltsider_ny.pdf


En samlet Røde Kors-bevegelse går nå ut og krever økt beskyttelse for 10.000 frivillige 
inne i Syria

Av: Mari Aftret Mørtvedt

– Minst ni millioner syrere trenger vår hjelp. Mens verdenslederne diskuterer løsninger går det fra 
vondt til verre på bakken, sier Sven Mollekleiv, president i Røde Kors i Norge. 

Konflikten i Syria startet for to og et halvt år siden. Ifølge FN er mer enn 100.000 mennesker drept 
siden den gang. Det siste året har dødsraten vært på over 5000 i måneden. 

- I snitt dør 150 mennesker hver eneste dag i Syria og dette skjer i et samfunn som frem til april 2011 
levde relativt normale liv. De hadde jobber, gikk på skole, hadde innlagt vann og trygge steder å bo. 
Nå står 4-5 millioner uten husly og snart kommer vinteren. Det er en humanitær katastrofe, sier 
Mollekleiv. 

Enorme konsekvenser
Det er første gang siden konflikten startet at Røde Kors-bevegelsen går samlet ut og krever beskyt-
telse for frivillige helsearbeidere. Siden april 2011 har 31 frivillige i Syria Røde Halvmåne blitt drept 
mens de utførte sin humanitære gjerning. 

- Hvor lenge skal vi forvente at Syria Røde Halvmåne sine 10.000 frivillige makter å fortsette? 
Om lag nitti prosent av den internasjonale nødhjelpen til Syria distribueres gjennom Syria Røde 
Halvmåne, sier Mollekleiv og påpeker at tilgangen til Røde Kors-bevegelsen er helt unik på alle sider 
av konflikten. 

Katastrofalt i Syria

FN anslår at omlag 500.000 barn har gått glipp av obligatorisk polio-vaksine siden konflikten startet. Her arbeider frivil-
lige	i	Homs	Syria	Røde	Halvmåne	med	vaksinering	av	barn.	(Foto:	SARC)



Søk tilskudd til fysisk aktivitet

Røde Kors har fått midler fra Helsedirektoratet til fysiske aktiviteter to år på rad og vil også i 2014 
søke Helsedirektoratet om støtte til lokale tiltak. De lokale søknadene har primært omhandlet 
fysiske aktiviteter innenfor Nettverksarbeid og noen lokale Til Topps-grupper.  Midlene skal gå til 
aktiviteter som legger til rette for hverdagsaktivitet i befolkningen, med vekt på fysisk aktivitet for 
inaktive grupper eller personer som har et lavt fysisk aktivitetsnivå. Utjevning av sosiale forskjeller i 
aktivitetsvaner og helse skal være sentralt.

Søkandskjema finnes på Korsveien, og sendes stig.soderstrom@redcross.no innen 1. desember.

Vi lager så en nasjonal felles-søknad, slik vi gjorde for tilskuddsårene 2012 og 2013.

Har	du	spørsmål,	ta	kontakt	med	Stig	på	tlf.	907	85	560	eller	Karianne	på	tlf.	2205425/41550422.

FN leverer blant annet matrasjoner til Syria. Frivillige i Syria Røde Halvmåne står for distribusjonen 
av dette, som er svært viktig i nødhjelpsarbeidet. Syrias økonomi er halvert som følge av konflikten, 
samtidig som landbruket er svekket og landet er nå avhengig av import utenfra. Fra å være en rela-
tivt liten nasjonalforening har Syria Røde Halvmåne vokst i størrelse gjennom konflikten. 

- Våre kollegaer i Syria opplever nå at leger og sykepleiere ikke lenger har en arbeidsplass, fordi 
sykehus har blitt bombet eller satt ut av drift. Mange ønsker likevel å bidra og oppsøker Syria Røde 
Halvmåne for å bli frivillige. Det setter vi ekstremt stor pris på og med denne oppfordringen håper vi 
verdens ledere vil arbeide enda hardere for at helsearbeidere får mulighet til å gjøre jobben sin for de 
som trenger det mest. 

Alt kollapser
Etter hvert som konflikten i Syria trekker ut, frykter Mollekleiv stadig mer alvorlige konsekvenser for 
sivilbefolkningen. 

- Det finnes ikke et menneske i Syria som ikke er berørt av denne konflikten. Matprisene stiger, 
bensinprisene stiger, helsevesenet kollapser, barn blir ikke vaksinert, arbeidsplasser forsvinner, hus 
ødelegges, elektrisitet blir borte og infrastrukturen rammes. Alt, absolutt alt, påvirkes av konflikten. 
Dersom ikke verdens ledere finner en snarlig løsning vil vi se en hel generasjon av barn som vil være 
skadet for livet, sier Mollekleiv. 

Frivillige i Syria Røde Halvmåne arbeider også med psykososial støtte og traumearbeid for barn inne 
i Syria. Et lite plaster på såret for noen, men Mollekleiv påpeker at det ikke gjøres nok. 

- Vi kan ikke plastre for alltid. Vi må forhindre at sårene kommer i det hele tatt! Forrige uke hørte vi 
om nok en frivillig som mistet begge beina i en eksplosjon. Om ikke verdens ledere klarer å bli enige 
om en fredsprosess, så må de i alle fall finne løsninger for økt humanitær hjelp inne i Syria. Det står 
om fremtiden til generasjoner, avslutter Mollekleiv.

https://www.korsveien.no/stottefunksjoner/inntektmarked/samarbeid/Fagomrde%2520%2520for%2520alle/Maler%2520for%2520s%C3%B8knader%2520og%2520rapporter%2520offentlige%2520midler/2014%2520MAL%2520S%C3%B8knad%2520Hdirmidler%2520-%2520Nettverksarbeid%2520-%2520Fysiske%2520aktiviteter.docx


Aktivitetskalender 2013

                                                         - Vi ønsker alle en flott Røde Kors uke              

15-17/11:		 Ledersamling	hjelpekorps
1/12:	 	 Verdensaidsdag	
2/12:		 	 Distriktsstyremøte	m/	julemiddag
14/12	 	 Røde	Kors	Artistgalla	på	TV2

Verdens aidsdag 1. desember 

Også i år støtter Røde Kors Ungdom verdens aidsdag 1. desember, og oppfordrer alle lokale ledd om 
å gjøre det samme. I år er det 30 år siden hiv ble oppdaget i Norge for første gang. Det markerer vi 
ved å spørre folk hva de er stolte av i kampen mot stigmatisering og smitte. Materiellet er ikke klart 
ennå, men blir det i løpet av de neste ukene. Filer til nedlasting kommer på www.verdensaidsdag.no. 

 Og husk å like Verdens aidsdag på facebook og twitter!  

http://www.verdensaidsdag.no/
https://www.facebook.com/verdensaidsdag
https://twitter.com/Verdensaidsdag

