
 

VISION 
VERKSAMHETSPLAN 2022 RÖDA KORSET LINKÖPING (Södra) 

VI MEDVERKAR TILL ATT LINDRA OCH HINDRA MÄNSKLIGT LIDANDE GENOM ATT NÅ FLER, GÖRA MER OCH GÖRA DET BÄTTRE 

STRATEGI Vi bidrar till svenska Röda Korsets strategi att göra största möjliga sociala nytta lokalt, nationellt och internationellt 

PERSPEKTIV 

MÅL 

EKONOMI 

Ekonomi i balans 
 

 
 

MILJÖ/HÅLLBARHET/SECOND 

HAND/KUND.  
1 Attraktiva secondhandbutiker 
2. Samverkan med närområdet 

3. Arbeta för en hållbar miljö 
 

SOCIAL VERKSAMHET 
Integration:  
1. Språkträning efter deltagarnas behov  
2. Möjliggöra mötesplatser 
Krisberedskap 
1.Förstahjälpen gruppens tjänster ska efterfrågas  
2 En efterfrågad aktör i Linköpings beredskapsarbete 
Social verksamhet  

1. Erbjuda läxhjälp  
2. Äldreverksamhet   

HANDLINGS-
PLAN 

- Våra secondhandbutiker ska lämna 
ett överskott på 2022 års försäljning 
på minst 10% som i första hand 
används till social nytta i Linköping.  
 
- Vi söker extern finansiering för att 
möjliggöra stor och relevant, social 
verksamhet 
- Vi följer SRK´s insamlingsplan i syfte 
att möjliggöra nationell och 
internationell nytta. 
 

- Vi är efterfrågade och målinriktade, 

har relevanta aktiviteter och resurser 
efter behov samt god kontroll på 
kostnader och intäkter med 
regelbunden uppföljning. 

1a. Vi marknadsför aktivt våra 
secondhandbutiker via sociala 
medier, flygblad mm 
1b. Vi arbetar enligt ”Speak, 
Smile, Service, Sell” modell 
 
2 Vi eftersträvar samverkan 
med bostadsbolag, skolor, 
arbetsmarknadens parter 
 
3a. Vi utvecklar en återvinning- 
och fixargrupp. 
3b. Vi har en tydlig miljöprofil 
och textil-återvinning via depå 
3c Vid inköp strävar vi efter 
hållbara alternativ 
 

INTEGRATION 
1a. Träna svenska i egna och andras lokaler.  
1b. Pop-up språkcaféer på företag och organisationer. 
1c. Matpratgrupper. 
1d. Samhällsinformation genom fysiska möten i våra egna eller andras lokaler och/eller digitala 
möten - ”Bra att veta” 
 

2a. Relevanta matchningar och aktiviteter görs i Vi Ses! Språkvänner i Linköping.  
2b. Vi erbjuder praktikplatser för språk- och arbetsintroduktion. 

2c. Walk´nTalk och andra promenader för social samvaro, språkträning och motion 

2d. Cykelskolor för kvinnor i olika delar av Linköping 

KRISBEREDSKAP 
1a Vi erbjuder fhg gruppens tjänster till olika samhällsaktörer och organisationer 
1b Vi erbjuder utbildning i första hjälpen, även digitalt 
 
2a Vi driver en grupp för lokal krisberedskap 
2b Vi planerar så att vi snabbt kan bistå under kris då våra tjänster efterfrågas 

SOCIAL VERKSAMHET  
1a. Läxhjälp grundskolor 
1b. Läxhjälp för vuxna 
2a. Besök och aktiviteter på äldreboenden 
2b. Telefonkontakt för ensamma som vill ha någon att tala med. 
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VERKSAMHETSPLAN 2022 RÖDA KORSET LINKÖPING (Södra) 

VI MEDVERKAR TILL ATT LINDRA OCH HINDRA MÄNSKLIGT LIDANDE GENOM ATT NÅ FLER, GÖRA MER OCH GÖRA DET BÄTTRE 
 

MÅL 

PERSPEKTIV: 
MEDARBETARE, MEDLEMMAR, OMVÄRLD 
1a. Informera och sprida kunskap om Röda Korsets verksamhet nationellt och internationellt samt om kretsens lokala aktiviteter och verksamhetsområden 

2. Kretsens arbete är attraktivt för olika målgrupper 

3. Kretsen är en efterfrågad aktör internt och externt 
4. Verksamheten är utvecklande och hållbar och arbetsplatser säkra och trivsamma. 

HANDLINGS-
PLAN 

 
1a. Vi informerar och utbildar internt och externt om Röda Korsets värderingar, strategier och verksamheter  
1b. Vi informerar och utbildar om folkrätt  
1c. Vi kommunicerar via hemsida och sociala media 
1d. Vi tydliggör den sociala nyttan i Linköping genom att öppet ge kontinuerlig information om verksamhetens resultat 
1e. Vi anordnar intressanta föredrag och event 
 

2a. Vi erbjuder praktik för skolungdomar 
2b. Vi erbjuder studentarbeten 
2c. Vi erbjuder uppdrag för företagsvolontärer och erbjuder partnerskap för företag 
2d.  Vi utvecklar former för att värva och introducera samt behålla volontärer och för mångfald inom medarbetargruppen 
 
3a. Vi deltar och medverkar i olika nätverk och aktiviteter inom kommun, Region och Länsstyrelse samt andra aktörer i vår omvärld. 
3b. Vi söker samarbetspartners som vill stötta vår verksamhet 

4a. Medarbetarna arbetar genom verksamhetsanpassade utbildningar och erfarenhetsutbyten i enlighet med Röda Korsets riktlinjer och grundprinciper samt medverkar 
till att vi uppnår satta mål 
4b. Vi skapar utvecklande uppdrag med möjlighet att variera tidsinsats och arbetsuppgifter. 
4c. Vi har meningsfulla uppgifter för språk- och arbetsträning 

4dVi planerar för och följer upp god arbetsmiljö och kompetensförsörjning för resp verksamhetring 

 

  


