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1 INTRODUKTION OG FORMÅL 

Det koster penge at gøre den største forskel for de mest sårbare mennesker. Jo flere midler vi har til 

vores arbejde, jo flere mennesker kan vi hjælpe. Du og din virksomhed kan hjælpe ved at samle ind 

til Røde Kors' humanitære arbejde i Danmark og ude i verden. Når virksomheden laver en 

indsamlingsaktivitet, viser I omverdenen, at I tager ansvar – samtidig får I sjove oplevelser sammen, 

der skaber arbejdsglæde og sammenhold. 

 

Støtte til indsamlinger er den nemmeste måde at indgå i et humanitært partnerskab og involvere 

medarbejderne i den gode sag. Der findes mange muligheder for, hvordan en indsamling kan foregå. 

Det afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse, tidsperspektivet og målet med indsamlingen. 

 

I Røde Kors deler vi gerne vores erfaringer om indsamlinger, og vi sparrer også gerne med din 

virksomhed, når I skal planlægge indsamlingsaktiviteter. Samarbejdet kommer selvfølgelig an på 

virksomhedens størrelse, samt aktivitetens potentiale. Hvis virksomheden sender oplysninger om, 

hvor meget de har indsamlet, sender vi et Røde Kors-diplom, som viser, hvilken forskel de 

indsamlede midler gør i vores humanitære arbejde. 

 

Sådan gør du 

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder for at samle ind til Røde Kors. Hvis 

virksomheden er interesseret i en bestemt aktivitet, er næste skridt at kontakte Røde Kors og høre 

nærmere om samarbejdet.  

 

Hvis I ønsker at gennemføre en indsamling selv, så kontakt Røde Kors. I finder kontaktoplysninger på 

Rødekors.dk.  

 

 

 

 

CASE: Q8 

 

Q8 har tradition for at holde banko-arrangementer blandt medarbejdere 

hvert år i december. I 2010 valgte medarbejderne, at fortjenesten, der 

kom ind fra salg af bankoplader til medarbejderne, skulle gå til 

juleaktiviteter i Hovedstadens Røde Kors. Hovedstadens Røde Kors var 

glade for at modtage næsten 10.000 kr. som gik til afholdelse af 

julearrangementer for ensomme og ældre i København. 
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2 VEJLEDNING 

2.1 Indsamlingsevent 

At samle penge ind kan både være sjovt og lærerigt. Det vigtigste er, at medarbejderne involveres i 

processen og får en positiv oplevelse af tiltaget. Det kan f.eks. gøres ved, at medarbejderne 

præsenteres for forskellige Røde Kors-projekter og sammen beslutter, hvilket projekt der skal 

prioriteres i virksomhedens indsamling. 

 

Ideer til indsamlingsaktiviteter kunne være: 

 

 Indsamlingskonkurrence mellem forskellige afdelinger eller 

grupper, hvor der kæmpes om at samle flest penge ind. Man kan 

f.eks. inddrage en konkurrence med præmier til den afdeling eller 

medarbejder, som samler mest ind. 

 

 Medarbejderløb, hvor medarbejderne løber for en god sag, som 

koncernen støtter økonomisk, f.eks. afhængig af hvor langt der bliver 

løbet, eller hvor mange medarbejdere der løber i alt. Foruden støtte 

til den gode sag giver det også sundere og gladere medarbejdere.  

 

 Banko eller lotteri er en rigtig klassiker. Banko eller lotteri er en 

sjov og social aktivitet, og når overskuddet går til Røde Kors, støtter I 

samtidigt en god sag.  

2.2 Genbrug – godt for miljøet, for fattige og for din karma 

Røde Kors sætter pris på andet end økonomisk støtte. Genbrug giver os midler til det humanitære 

arbejde og er samtidig en bæredygtig forretning. Vi ser det som en win-win-win situation: Det er 

billigt, det er bæredygtigt og det støtter en god sag. 

 

Hvert år samler vi tonsvis af genbrugsartikler sammen, hvoraf en del sorteres til salg i Røde Kors- 

butikkerne og en del går til opkøb i genbrugsindustrien. En anden del af tøjet sendes til de 

udviklingslande, hvor vi arbejder. Her fordeles tøjet i samarbejde med de lokale Røde Kors-selskaber 

til de børn og voksne, der har mest brug for det. 

 

Din virksomhed kan hjælpe ved at arrangere en indsamling på arbejdspladsen, hvor medarbejderne 

samler genbrugsartikler ind til Røde Kors. Vi kan bruge mange forskellige ting, men det er vigtigt, at 

det er i god stand: 

 

 Mobiltelefoner: Gamle mobiltelefoner (gerne med oplader) kan blive til nye muligheder og et 

bedre liv for fattige mennesker. Røde Kors samarbejder med en virksomhed, som er specialiseret i 

at istandsætte og sælge gamle mobiltelefoner i 3. verdenslande, og det er en bæredygtig forretning 

for alle. F.eks. får den fattige bonde råd til en mobil, som han kan overvåge priser for sine varer på. 

Så sælger han varerne til en bedre pris og får råd til at sende sine børn i skole.  

For hver mobiltelefon, som Røde Kors modtager, får vi 25 kr. – for det beløb kan vi skaffe rent vand 
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til den fattige bonde. 

 

 Genbrugstøj: Sendes enten til vores centre i Køge eller i Horsens, hvor det fordeles til forskellig 

anvendelse. Vi modtager selvfølgelig alt tøj i godt stand, men vi foretrækker designertøj og kendte 

mærker, da det sælger godt i genbrugsbutikkerne. Samler virksomheden mange genbrugsartikler 

kan Røde Kors arrangere afhentning af det. Kontakt os for at høre mere om dette.  

2.3 Deltag i årets største indsamling i Røde Kors 

Hvert år den første søndag i oktober, samler Røde Kors' frivillige ind til det humanitære 

hjælpearbejde. Vi kan altid bruge flere indsamlere, og det er en aktivitet, som kun tager et par timer. 

Medarbejderne samler f.eks. ind som hold eller sammen med familien, eventuelt med kompensation 

af timeforbrug. 

 

Større virksomheder har mulighed for at lave mere fleksible aftaler, f.eks. indsamling før Røde Kors-

indsamlingen, men det afhænger af virksomhedens størrelse og indsamlingspotentialet. Afhængig af 

virksomhedens størrelse kan aktiviteten arrangeres i samarbejde med en eller flere indsamlingsledere 

i lokalområdet. 

2.4 Lær førstehjælp – det redder liv 

Det er vigtig for Røde Kors at udbrede kendskabet til førstehjælp. Et førstehjælpskursus gør 

medarbejderne i stand til at hjælpe ved både små og store ulykker - og kan være med til at redde 

liv.  

Røde Kors tilbyder adskillige førstehjælpskurser, som er forskellige i omfang og længde. Overskuddet 

fra kurserne går ubeskåret til vores katastrofekasse, som bruges til nødhjælp ved katastrofer verden 

over. 

 

Direkte link til tilmelding: www.RodeKors.dk/foerstehjaelp 

 

 

 

 

 

 

http://www.rodekors.dk/det+g%C3%B8r+vi/foerstehjaelp+virksomheder

