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Vår omvärld förändras snabbt
Vi hjälper de mest utsatta
Finlands Röda Kors är en humanitär
hjälporganisation, vars uppgift är att hjälpa dem
som mest behöver det i Finland och utomlands.
Organisationen hör till den internationella
rödakors- och rödahalvmånerörelsen, som
gemensamt hjälper människor då katastrofer och
olyckor inträffar och utbildar dem i beredskap för
dessa. Organisationen uppmuntrar till omsorg
om den egna hälsan och om andra människor.
Röda Korsets och Röda Halvmånens
verksamhet styrs av sju grundprinciper:
humanitet, opartiskhet, neutralitet,
självständighet, frivillighet, universalitet och
enhet.

En världsomfattande hjälpkedja
Vårt biståndsarbete baserar sig på en
världsomfattande hjälpkedja, där frivilliga,
samhällen och anställda arbetar tillsammans.
Överallt i världen baserar sig Röda Korsets och
Röda Halvmånens verksamhet på förtroende.
Hjälpmottagare, frivilliga, samarbetsparter,
bidragsgivare och stödjare litar på Röda Korsets
verksamhet också i svåra förhållanden.

Frivillig är hjärtat i vår verksamhet
Röda Korsets frivilliga skapar glädje genom
gemenskap och delaktighet. Den skänker glädje
till både dem  vi hjälper och till dem som hjälper.
Vårt hjälparbete inger hopp till medmänniskor.
För dem som får hjälp ger hoppet nytt perspektiv
på tillvaron för att  orka och vägleder dem mot en
bättre framtid. Vårt mål har nåtts när den hjälp-
behövande blir en av oss hjälpare.
Röda Korsets hjärta är de frivilliga. Då de frivilliga
är synligt aktiva lokalt, stärks hjälpviljan på orten
och  förtroendet för hela organsiationen.

Verksamhetsplanen baserar sig på Finlands
Röda Kors strategi 2021-2023 som godkändes
av ordinarie stämman i september 2020. Planen
godkändes av Röda Korset Åboland
distriktsstyrelse den 25.11.2020.

Sju principer guidar vår verksamhet

Humanitet
Opartiskhet
Neutralitet
Frivillighet

Universalitet
Enhet

Självständighet
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Övergripande mål 2021-2023
Med följande indikatorer följer vi med och mäter hur målen uppnås.
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Så här uppnår vi förändring

Lokal
förankring Inspirerande

frivillig-
verksamhet

Kompetens

Samarbete

Ny
teknologi Kom-

munikation

Balanserad
ekonomi

Genom att fokusera på dessa sju
tyngdpunkter uppnår vi förändring.
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Fyra fokusområden bildar en stege

Ledarskap
Ett gott ledarskap är grunden för en
handlingskraftig organisation. Ledarskapet
i nödsituationer och beredskaps-
operationer ska vara gott och lednings-
systemet är tydligt på alla organisations-
nivåer. Vi har ett starkt nätverk av
beredskapsaktörer som stärker den
operativa verksamheten i avdelningarna
och leder situationerna lokalt efter behov.
Vi utnyttjar de möjligheter som
digitaliseringen erbjuder till stöd för
ledarskapet. Kriskommunikation i rätt tid
och utgående från korrekta uppgifter är en
del av ledarskapet vid störningar och
olyckor.

Kunskap i kommunikation
Vi skapar engagemang genom kontinuerlig
synlighet för vår lokala verksamhet och
internationella biståndsarbete. Aktiv
synlighet lokalt lägger grunden för

Ledarskap

Kommunikation

Nya hjälpare

Digi för frivilliga

nydanande och flerstämmig organisa-
tionskommunikation. Vi deltar i samhälls-
debatten genom modig kommunikation
och aktiv dialog kring det humanitära
biståndsarbetet. Vi ökar den gemensamma
kompetensen inom verksamheten i Finland  
i verksamhetsplanering och kommuni-
kation.

Nya generationer hjälpare
Nya frivilliga, både unga och gamla, är en
förutsättning för en stark hjälpberedskap
även i framtiden. Det är viktigt att ständigt
rekrytera och aktivt ta emot nya frivilliga till
olika uppgifter. Vi tar snabbt emot nya
aktörer och använder dem för nya
ansvarsuppgifter. Vi ger utrymme för nya
experiment, nya aktörer och aktions-
grupper. Vi ordnar aktiviteter för människor
i alla åldrar.

Frivilligas digitala tjänster
Utvecklingen av digitala hjälpmedel ska på
sikt underlätta frivilligarbetet i organi-
sationen. Vi tar snabbt emot nya aktörer
och söker dem för nya ansvarsuppgifter
genom att utnyttja digitala verktyg. Vi ger
alla nya frivilliga introduktion åtminstone på
webben. Det frivilligarbete som växer fram
på webben för med sig nya typer av
frivilliga och därför utnyttjar vi också ett
webbaserat utbildnings- och stödsystem.

Dessa fyra fokusområden genomsyrar vår verksamhet i alla
sektorer. Stegen hjälper oss vidare till nästa delmål och trappsteg.

Så här läser du verksamhetsplanen
Mål

Delmål 2

Delmål 1

Så här vill
vi att det
ska vara

Dessa steg
behöver vi ta

De fyra fokusområdena
hjälper oss att nå målen
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Hjälpen finns nära
Hjälpbehövande hittar oss och vet vad vi kan hjälpa med
Vi kan hjälpa mångsidigt och flexibelt 
Alla avdelningar har en egen lokal alarmgrupp med FHJ,
mentalt stöd och första omsorg

Vi har utbildade grupper
Vi har ändamålsenlig utbildning och material
Vi har kunnigt ledarskap 

Vi känner till vårt eget område och kan förutspå
eventuella händelser och risker 
Vi kan hjälpa virtuellt

Ungdomar har egna beredskapsgrupper i ÅA och YH
Novia

Med myndigheterna
Inom organisationen
Med andra organisationer lokalt (tex Vapepa nätverket)
Med skolor och högskolor

Det inom varje avdelning finns utbildade ledare
De operativa uppgifterna är tydligt fördelade 
Vi har gemensamma system 
Vi kan kriskommunikation
Vi känner till vår särskilda uppgift vid fred, kris och
väpnade konflikter.

Vi är en effektiv hjälpkanal när:

Vår sakkunskap bildas då:

Beredskapen bygger på lokala risker när:

Ungdomar inkluderas i beredskapsgrupperna  och är
delaktiga i
verksamheten.

Samarbete stärks:

Vi har ett fungerade operativt ledarskap då:

Mål 

Delmål 2

Delmål 1

Grupperna utvecklas och upprätthåller sin
kunskap
Operativt ledarskap och gemensamma processer
tillämpas i praktiken
Logistik är en naturlig del av avdelningens
verksamhet
Samarbetet utvecklas 
Varje avdelning deltar i beredskapsövningar
"Avdelningen i beredskap" är uppdaterad och
förankrad i varje avdelning
Vi använder plattformar och kan ge virtuell hjälp 
Vi har beredskapsgrupper med ungdomar
Vi har en grupp inom humanitär rätt

Vi berättar vad vi kan hjälpa med och är
lättillgängliga 
Vi utbildar och utvecklar grupperna
Vi utbildar i ledarskap 
Logistik (tält, bilar, trafik, ”gårdskarl) blir en
viktig del i avdelningen
Vi har regelbundna övningar
”Avdelningen i beredskap” förankras
Beredskapen konkretiseras speciellt för
ungdomar
Humanitär rätt är en grundkunskap för alla

Röda Korset är en effektiv hjälpare. Den effektivaste och
snabbaste hjälpen i akuta situationer finns först nära.
När någonting händer, hjälper vi människor snabbt och
ändamålsenligt.
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Hjälpen finns nära - Siffermål
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I ett välmående samhälle
är alla delaktiga

Vi inspirerar våra frivilliga att delta i utbildningar
Projektet Vi ses i byn avslutas
Vi deltar i planering av nytt hälsofrämjande
projekt
Vi identifierar de hjälpbehövande och mest
utsatta
Samarbete med kommuner upprätthålls
Samarbete med andra organisationer i tredje
sektorn upprätthålls
Vi kartlägger krävande uppdrag och
stödprocesser

Till exempel minnesjuka, depressiva
Vi rekryterar nya frivilliga

Vi utgår från Röda Korsets sju principer
Vi når de hjälpbehövande
Hjälpen motsvarar det lokal behovet 
Hjälpen är tillförlitlig och trygg
Våra frivilliga är utbildade och sakkunniga

Vi erbjuder information kring hälsa psykiskt, fysiskt
och socialt (hälsopunkter)
Vi erbjuder social samvaro (träffpunkter)

Vi skapar möten mellan människor
Vi ser till att vi har tillräckligt med frivilliga som
erbjuder sällskap
Vi gör uppsökande verksamhet för att hitta de mest
ensamma

Vi sammanför människor med olika bakgrunder
Vi skapar möjligheter för att göra saker tillsammans
Vi skapar möjligheter för deltagande i det finländska
samhället
Vi motarbetar rasism

Vi talar om ungas välmående
Stöder unga via chatvänner
Syns och samarbetar med skolor
Välkomnar unga i vårt arbete

Vi ger hjälp av hög kvalitet när:

Vi förbättrar färdigheterna att ta hand om sin hälsa när:

Vi lindrar ensamhet när:

Vi stöder integrationen i lokalsamhället när:

Vi värdesätter ungas rättigheter när:

Vi utvecklar stigen från hjälpbehövande till frivilliga
för unga och invandrare
Vi fördjupar samarbetet med skolor och
skolinrättningar
Vi syns och fördjupar samarbetet med instanser så
som hemvården och vårdinrättningar
Vi ger våra frivilliga kvalitativ och mångsidig
utbildning
Vi upprätthåller verksamhet som stöder deltagandet
i samhället (läxhjälp, sykkeli, språkcafé).

Vår hjälpverksamhet grundar sig på de
frivilligas erfarenhet, vår verksamhet som en
del av lokalsamhället, identifierande av
hjälpbehoven samt tillförlitliga fakta.
Vårt mål är hjälparbete av hög kvalitet där
frivilliga är trygga i sitt uppdrag. Vi arbetar
resursförstärkande. 

Delmål 2

Mål

Delmål 1
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I ett välmående samhälle är
alla delaktiga - Siffermål
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Samhället underbygger
förtroende och ansvar

Vi har verksamhet som lyfter upp mångfald och jämlikhet
Vi jobbar aktivt med att avdelningar är tillgängliga för alla oavsett
ålder, kön eller etnisk bakgrund
Frivilligutskottet jobbar med frågor kring mångfald och jämlikhet
Vi står på de svagastes sida
Distriktet ordnar program i veckan mot rasism som frivilliga kan
delta och hjälpa till i och delar ut utmärkelsen ”Fördomsfri
föregångare”.

Vi skapar enkäter om vår verksamhet
Vi tar aktivt med frivilliga i utvärderingen av vår verksamhet
Vi baserar vår hjälpverksamhet på undersökt fakta
Vi agerar utgående från den växelverkan vi har med andra. Vi
vågar tänka nytt.

Vi kommunicerar mångsidigt via olika medier och med olika
målgrupper i tanke.
Vi deltar i olika nätverk
Vi reagerar snabbt på att lyfta samhälleliga frågor som berör vår
verksamhet både nationellt och regionalt på sociala medier och i
pressen
Vi är synliga i samhällsfrågor som berör vår verksamhet under och
utanför våra fyra kampanjer: Hungerdagen, Vändagen, Veckan mot
rasism, Rödakorsveckan.

Vi ser till att avdelningen har den information och kunskap de
behöver för att genomföra sin verksamhet
Vi utbildar avdelningar i sociala medier och kontakten med press,
medlemmar och frivilliga
Vi utbildar avdelningar i växelverkan
Vi utvecklar vår egen kommunikation för att öka antalet nådda

Vi gör våra principer och glädje synligt
Vi berättar vem vi är, vad vi gör och vad vi står för

Vi stöder mångfald och jämlikhet i samhället när:

Vi lyssnar på de hjälpbehövande, intressegrupper och frivilliga när:

Vårt gemensamma påverkansarbete är systematiskt, enhetligt och
effektivt när:

Vi utvecklar vår kunskap i kommunikation när:

Vi skapar en positiv bild av Röda Korsets verksamhet när:

Mål 

Delmål 1

Delmål 2

Vi vill skapa reaktioner, få fler
medlemmar, fler frivilliga och fler som
visar sitt stöd för vårt budskap. Synlig
verksamhet för humanitet stärker det
finländska samhället och uppmuntrar till
frivilligverksamhet. Samhället fungerar
då bättre vid kris. Kontinuerlig och
mångsidig kommunikation skapar
förtroende för vårt hjälparbete. 

Frivilligutskottet stakar ut sin verksamhet
Frivilligutskottet utbildar sig inom jämlikhet och
mångfald
Vi utreder hurdant responssystem vi har och hur vi kan
mäta "Call to Action"
Vi planerar, genomför och utvärderar distriktets
kommunikation på sociala medier
Vi ger ut avdelningsbrev en gång i månaden
Vi ger ut Här & Nu 4 gånger i året. 1 nummer/år går till
medlemmar
Hälften av avdelningarna har fått
kommunikationsutbildning av distriktet

Utskotten utvärderar verksamheten för 2021
Vi fördjupar kontakten med lokal press och
journalister
Vi vill göra bättre some-inlägg som når flera och får
flera att reagera. 
Varje avdelning har fått
kommmunikationsutbildning
Vi bevakar och deltar aktivt i samhällsdiskussionen
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Samhället underbygger förtroende
och ansvar - Siffermål

*Vi rapporterar också antalet artiklar skrivna om oss och radiointervjuer per år
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Avdelningen: en plats för
glädje, hopp och handling

De flesta avdelningarna har gjort självutvärdering
tillsammans med sin fadder.
Vi undersöker om möjligheterna till mentorskap i
avdelningarna 
Vi rekryterar medlemmar via kurser och träffar
Utbildning i Oma hålls för varje avdelningsaktiv
OMA används regelbundet av hälften av
avdelningarna
Varje ny frivillig kontaktas inom en vecka
Avdelningsteams ordnas 
Avdelningsforum ordnas med tema

Avdelningarnas verksamhetsgranskare utbildas

Mål

Delmål 2

Delmål 1

Alla avdelningarna har gjort självutvärderingen
tillsammans med sin fadder.
Hälften av avdelningarna har gjort en utvecklingsplan
på basen av utvärderingen
Mentorskapet provas av några avdelningar
Vi har mentorer (frivilliga)
Vi deltar i rekryteringskampanj (piiritiimi)
Varje ny frivillig tas med i verksamheten
De avdelningar som har tillväxtmöjlighet växer
Varje avdelning har en medlemsmästare som har
kontakt till sina medlemmar regelbundet
OMA används regelbundet av 8 avdelningar
Kommmunikationsutbildning erbjuds till
avdelningarna

Varje avdelning har gjort en uvärdering tillsammans
med sin fadder
Varje avdelning har gjort en utvecklingsplan på basen
av utvärderingen

Varje avdelningsordförande har möjlighet till
mentorskap

Medlemsantalet ökar
Antalet ungdomsmedlemmar ökar
Medlemsvård sker i avdelningarna

Det finns plats för alla
OMA används som rekryteringsredskap
Varje frivillig i avdelningen är inskriven i OMA
Antalet regelbundna frivilliga i distriktet ökar
Frivilliga belönas enligt Röda Korsets belöningssystem

Avdelningarna följer principerna
Nyckelfrivilliga har gått utbildning och fortbildning
Tillräckligt stöd och verktyg för sitt arbete

Tydlig arbetsfördelning
Intern komunikation sker via OMA
Extern kommunikation sker regelbundet
Avdelningarnas verksamhetsgranskare hör till
verksamhetsgranskarpoolen och är utbildade i sin
uppgift

Vi har lyckats med fadderverksamheten när:

Vi vet att varje avdelning får externt stöd när:

Varje medlem är viktig för avdelningens livskraft då:

Varje frivillig är med och hittar sin plats i verksamheten då:

Organisationskunnandet i avdelningarna är på hög nivå då:

Samarbetet och kommunikationen i avdelningen fungerar
när:

Avdelningen är en aktiv mötesplats för frivilliga och alla som
godkänner Röda Korsets principer.
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Avdelningen: en plats för glädje, hopp
och handling - Siffermål
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Flera unga är med i Röda Korsets verksamhet
De unga känner sig delaktiga i organisationen

Lyssnar på deras åsikter
Erbjuder hjälp som motsvarar de ungas behov
Erbjuder skolklasser möjlighet att vara med
Erbjuder chattverksamhet för ungdomar

De unga har nåtts
De unga är medvetna om Röda Korsets tjänster
De unga själv kan vara med och påverka

Verksamheten intresserar unga
Bra kommunikation
Unga känner sig delaktiga

Vi har verksamhet som tydligt lyfter fram mångfald och
jämlikhet.
Vi är själva öppna för olika människor med olika
bakgrund oavsett språk, kön, nationalitet etc
De unga känner att Röda Korset är en
lågtröskelverksamhet
De unga är delaktiga i olika projekt till exempel mot
rasism

Vi har nått de unga när:

Vi värdesätter de ungas rättigheter då vi:

Vi är en effektiv hjälpkanal när:

Vi får ungdomar med i beredskapen då:

Vi stöder mångfald, jämlikhet och motsätter oss rasism
när:

Ungas delaktighet Mål

Delmål 2

Delmål 1

Unga är en resurs att räkna med. Så här vill
vi utveckla verksamheten för att möta
ungas behov.

Vi är en aktiv part i ungdomsnätverk
Kartlägga kanaler där man når de unga
Samarbete med skolor, idrottsföreningar och
ungdomsgårdar
Kartlägga hur välkomna och ta emot de unga
Bygga relation med aktörer som når unga
utvärdera ungas delaktighet i Åboland
Vi stöttar avdelningarna i ungdomsverksamheten

Information och marknadsföring till unga på de ungas
språk och i sådana kanaler där man når unga.
Vara lyhörd för de ungas behov
Utveckla ungas delaktighet
Utveckla webbinarieserier kring beredskap, första
hjälpen, psykiskt stöd och andra ämnen viktiga för den
egna resiliensen.
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Personalstyrka tillräcklig
Vi har rätt utrustning
Vi får utbildning/fortbildning
Vi gör rätta saker 
Vi får stöd fysiskt, psykiskt och socialt
Vi känner oss  trygga med ny teknologi
Vi lär oss via vårt arbete

Centralbyrån
Andra distrikt
Övriga föreningar
Finansiärer

Egenkontrollen fungerar 
Samarbete med interna revisorn
Vår revision följer stadgarna

Vi har en uppdaterad placeringsstrategi
Våra lägenheter är attraktiva och uthyrda
Vi är med i STEA-projekt
Vi söker aktivt extern finansiering
Vi är attraktiva för testamentatorer

Vi använder Green office miljöprogram

Personalen mår bra då:

Vi samarbetar gärna med:

Vi har god förvaltning då:

Ekonomin är i balans då

Vår egen klimatpåverkan minskar då:

Utvecklingssamtal och kvartsamtal hålls och leder till åtgärder
Ergonomi och utrustning är uppdaterad
Arbetsplatshälsovården fungerar
Personalen deltar i utbildningar/fortbildningar
Vi lär oss nytt 

Piiritiimi fungerar som stöd
Finlandssvensk personalträff hålls 

Styrelse- och utskottsarbetet är meningsfullt 

Aktivt finansutskott
Rapportering i realtid

Personal:

Samarbete

God förvaltning

Ekonomin i balans

Green office tas i bruk

Administration och ekonomi Mål

Delmål 2
Delmål 1 Utvecklingssamtal och kvartsamtal hålls och leder

till åtgärder
Ergonomi och utrustning är uppdaterad
Samarbetet med arbetsplatshälsovården fungerar
Personalen deltar i utbildningar/fortbildningar

Placeringsstrategin uppdateras 2022

Personal 

Ekonomin i balans

Vi minskar vår klimatpåverkan genom Green office
programmet

Röda Korsets verksamhet är möjlig tack vare att hela
organisationens ekonomi är i balans. God förvaltning
ökar förtroendet för organisationens verksamhet.
Personalens välbefinnande, nöjdhet och engagemang
återspeglar sig i det stöd de frivilliga får.
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Administration och ekonomi - Mätetal
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Humanitet
Röda Korset viktigaste uppgift och mål är att i varje läge
förhindra och lindra mänskligt lidande. Organisationens mål
är att skydda liv och hälsa och att skapa respekt för
människovärdet. Röda Korset främjar ömsesidig förståelse
och vänskap, samarbete och varaktig fred mellan alla folk.

Opartiskhet
Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, ras,
religion, samhällsställning eller politiska åsikter. Organi-
sationen arbetar uteslutande för att lindra människors
lidande och att i första hand hjälpa de mest nödställda.

Neutralitet
För att bevara allmänhetens förtroende för Röda Korset och
kunna hjälpa alla offer deltar Röda Korset aldrig i
stridigheter. Vi tar inte heller ställning i konflikter som rör
politik, ras, religion eller ideologi.

Självständighet 
Röda Korset är självständigt. Även om de nationella
rödakorsföreningarna bistår statsmakterna i humanitära
uppgifter och lyder under det egna landets lagar, är och
förblir organisationen oberoende så att vi alltid kan handla
enligt Röda Korsets principer.

Frivillighet
Röda Korset är en organisation som frivilligt och osjälviskt
ger hjälp.

Universalitet
Röda Korset är en världsomfattande organisation inom
vilken alla nationella rödakorsföreningar har samma
rättigheter och skyldigheter att bistå varandra.

Enhet
Det kan bara finnas en rödakorsförening i varje land. Det
nationella Röda Korset skall vara öppen för alla och dess
humanitära verksamhet skall omfatta hela landet.

Vi är en öppen, serviceinriktad, effektiv och
samarbetsvillig organisation

Våra operativa värderingar styr våra frivilliga och anställda
att arbeta enligt vår vision och att nå de mål stämman
beslutat om.

Öppen
Vi agerar nära människan och är en del av samhället. Vår
verksamhet i vardagen engagerar människor och är öppen
för alla som förbinder sig till våra principer. Ledarskapet inom
Röda Korset är öppet och diskuterande. Vi informerar öppet
om vår verksamhet och om den ekonomiska situationen i
organisationen. Vi tar emot alla frivilliga. Vi ser mångfalden
bland våra frivilliga, förtroendevalda och anställda som en
resurs. Vår verksamhet är öppen och mångsidig.

Principerna styr all vår verksamhet
Respekten för våra principer tryggar kontinuiteten i vår verksamhet. Principerna och våra operativa
värderingar är ett rättesnöre för våra anställda och frivilliga i alla situationer.

Serviceinriktad
I vår verksamhet prioriterar vi dem som behöver hjälp och
tjänster. De som deltar i Röda Korsets verksamhet eller
stöder verksamheten får den information, det stöd,
den träning och den respons de behöver. Vi lär oss och
utvecklas genom att lyssna på de hjälpbehövande och på
våra frivilliga.

Effektiv
Vi reagerar på hjälpbehov och använder våra resurser på ett
riktigt och målmedvetet sätt. Vi fokuserar på att nå våra
gemensamma mål.

Samarbetsvillig
Vi söker aktivt samarbetspartners. Vi svarar bäst på behoven
hos dem som behöver hjälp när vi inom Röda Korset
samarbetar internt både i Finland och internationellt. För
andra organisationer, myndigheter, företag och skolor är vi
en öppen och samarbetsvillig partner såväl på riksnivå som
lokalt.

Henry Dunant var en schweizisk handelsman som grundade
Röda Korset efter att ha sett förödelsen på slagfältet i Solferino
1859. Dunant hade två idéer: att under fredstid utbilda frivilliga att
hjälpa  krigets offer och att grunda ett regelverk för regler i krig.
Dunants arv lever kvar i dag i alla de 190 nationella föreningar
som finns runt om i världen .

Finlands Röda Kors
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