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RØDE KORS TILBYDER STØTTE TIL
FAMILIER I EN UDSAT POSITION
En frivillig familieven på afstand kan give medmenneskelig støtte
i en presset hverdag
Nedlukningen af Danmark har
ramt familier og børn i udsatte
positioner ekstra hårdt. Det erfar
er en lang række organisationer
med kontakt til familierne. I Røde
Kors har vi derfor igangsat et
landsdækkende initiativ ”Fami
lieven på afstand”.
Støtte over telefonen eller
gåture i det fri
Med telefonsamtaler eller gåture i
det fri med afstand kan en frivillig
familieven være en vigtig livline,
og skabe ro og håb i en tid, der
kan være konfliktfyldt, utryg og
ensom for mange familier.
I takt med genåbningen kan
familier og frivillige også mødes
hjemme hos familien. Røde Kors
understøtter, at dette sker i ove
rensstemmelse med myndighed
erne anbefalinger.

Dygtige frivillige er klar til at tale
med familierne om det, de har
brug for. Familierne får tilknyt
tet en fast frivillig familieven på
afstand, som de kan tale med om
det meste. Det kan fx være:
• Det, der fylder i en presset tid
hos familien, hjælp til lektie
hjælp, skole og til at skabe
struktur i hverdagen.
• Støtte til bekymringer og angst
i forbindelse med corona eller
bare en god voksensnak.
Længerevarende støtte
Røde Kors’ fagkonsulenter vil,
forsøge at matche familier og
frivillige fra samme geografiske
område, så relationen evt. kan
fortsætte, når samfundet åbner
helt op igen. Derudover vil Røde
Kors’ fagkonsulenter løbende følge
op på både familie og frivillig.

Hvem er de frivillige?
De frivillige er 30-65 år og har
forskellige faglige baggrunde. De
har alle været igennem en rekrut
terings- og screeningsproces
og har gennemført minimum ét
relevant Røde Kors kursus. Alle
frivillige er kompetente og engag
erede. Der indhentes børneattest
på alle frivillige.
Kontakten til familier
Røde Kors vil meget gerne i kon
takt med familier, der kan have
gavn og glæde af en ’Familieven
på afstand’. Vi håber derfor, at I
har lyst til at udbrede kendskabet
blandt de familier, I er i kontakt
med.
Kontakt Røde Kors på:
E-mail: familieven@rodekors.dk
Tlf.: 21 77 93 80

Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv. Vi har aktiviteter i en stor del af
landet. Se mere på rødekors.dk

