
Titel og dato i sidefod: 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv dato / titel på 

præsentation  
ind i sidefodfeltet 

4. Tryk ’anvend på alle’ 

Professionalisme  
og frivillighed 

Anders Ladekarl 
Årets konference for Offentlige bestyrelser 

3. oktober 2013 

RØDE KORS 2013 
02/10/13 



Verdens største 
humanitære 
organisation 

•  100 mio. støtter i hele verden. 

•  13 mio. frivillige – op mod 30 
mio. i forbindelse med 
katastrofer. 

•  200.000 støtter i Danmark. 

•  25.000 frivillige i Danmark. 
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RØDE KORS 2013 Foto: Polfoto 



Overskrift maks 2 linjer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidste linje tekst 

02/10/13 

RØDE KORS 2012 



Sundhedsklinikken  

•  Sundhedsklinikken har siden 
august 2011 haft besøg af 
1200 udokumenterede 
migranter 

•  Godt 200 frivillige, som blandt 
andet består af læger, 
sygeplejersker, tandlæger, 
jordmødre og psykologer, 
sørger for, at der er hjælp at 
få på klinikken 
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Indsæt billede 
1. Klik på billedikonet  

og vælg dit billede 
2. Højreklik på billede  

og vælg ’Placér bagerst’ 

RØDE KORS 2013 

Kernen i Røde Kors er professionelle 
frivillige  
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Billedeindsætning: 
Klik på billedikonen 

og sæt dit billede 
ind. 

Højreklik på billede 
og placér bagerst for 

at få Røde Kors-
logoet frem 
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Frivillighedens DNA 



Indsæt billede 
1. Klik på billedikonet  

og vælg dit billede 
2. Højreklik på billede  

og vælg ’Placér bagerst’ 

RØDE KORS 2012 

Autonomi og retten til at råbe 
op. 
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Indsæt billede 
1. Klik på billedeikonet  

og vælg dit billede 
2. Højreklik på billede  

og vælg ’Placér bagerst’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremhævet tekst  
sættes i Bold 

RØDE KORS 2013 

Røde Kors driver 
børnecentre for 
uledsagede asylbørn 
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Indsæt billede 
1. Klik på billedikonet  

og vælg dit billede 
2. Højreklik på billede  

og vælg ’Placér bagerst’ 

Ledelse af frivillige 
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RØDE KORS 2013 



Den frivillige 
ledelse i  

Røde Kors 

•  3000 frivillige ledere i vores 
sociale aktiviteter, 
genbrugsbutikker, 
førstehjælpsaktiviteter, 
samarittertjenesten og meget 
andet   

•  216 frivillige bestyrelser 

•  15 frivillige medlemmer af 
vores styrelse 
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Billedeindsætning: 
Klik på billedikonen 

og sæt dit billede 
ind. 

Højreklik på billede 
og placér bagerst for 

at få Røde Kors-
logoet frem 

 

227 Røde Kors butikker 
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Indsæt billede 
1. Klik på billedeikonet  

og vælg dit billede 
2. Højreklik på billede  

og vælg ’Placér bagerst’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fremhævet tekst  
sættes i Bold 

Hvert år går næsten halvdelen af de penge vi bruger til 
udviklingshjælp 

 
 
 

 Vi bygger mere end 15 brønde 
om ugen og skaffer rent vand 
til over 250.000 mennesker 
på et år. 
  
  
 Vi giver over 1,5 mio. 
mennesker oplysning om 
sundhed, så de kan hjælpe  
 sig selv og deres børn.   
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RØDE KORS 2013 

Røde Kors brugte i 2011 211 mio. kr. på 
udviklingshjælp 

Røde Kors i Danmark var i 2011 med til at sikre 
rent drikkevand til 700.000 mennesker 


