
Rauði krossinn



Um Rauða krossinn 

 Rauði krossinn er stórt mannúðarfélag, sjálfboðahreyfing 
sem hjálpar þegar þörf er mest.

 Rauði krossinn var stofnaður 1869 og stofnandinn var 
Jean-Henri Dunant.

 Á Íslandi var Rauði krossinn stofnaður 10. des 1924 af 
Sveini Björnssyni, Gunnlaugi Claessen og Steingrími 
Matthíassyni.

 Það er um 17 milljónir manns sem vinna fyrir Rauða 
krossinn um allan heim.

 Á Íslandi vinna 101 einstaklingar á launum fyrir Rauða 
krossinn.



Vissir þú þetta?

 Rauði krossinn á alla sjúkrabílana á Íslandi.

 Rauði krossinn og Rauði hálfmáninn eru systrafélög.

 Rauði krossinn er 147 ára.

 Til að geta byrjað að vinna fyrir Rauða krossinn á launum 

þarftu að vera 18 ára en þú getur alltaf sótt um 

sjálfboðastarf.



Hver er þetta??

Þetta er Hjálpfús.

Hjálpfús er brúða sem var í 

stundinni okkar árið 2006-

2009.

Hjálpfús er gerð til að sína 

krökkum hvernig 

skyndihjálp og annað 

virkar.

Þið getið séð Þættina með 

hjálpfús á youtube.com

eða krakkarúv.is



Hvert fer peningur sem rennur til Rauða 

krossins

 Allur peningur sem rennur til Rauða krossins fer í að 

hjálpa öðrum. Peningurinn fer ekki í laun eða kaffi eða 

eitthvað þannig.

 Það er hægt að styrkja Rauða krossinn á marga vegu með 

því að styrkja einstök verkefni t.d. tómstundarsjóð, 

konukot, heimssóknarvini og margt fleira.

 Svo er bara hægt að styrkja Rauða krossinn almennt.



Hvað eru heimsóknarvinir?

 Heimsóknarvinir geta verið ég og þú, skemmtikraftar eða 

dýr.

 Heimsóknarvinir koma og heimsækja þá sem af 

einhverjum ástæðum eru að upplifa einsemd.

 Heimsóknarvinir koma á einkaheimili, sambýli og 

dvalarheimili aldraða.



Hjálparsími Rauða krossins

 Hjálpar sími Rauða krossins er 1717.

 Ef það er eitthvað þá er alltaf hægt að hringja í 1717 og 

spyrja eða tala um það sem þig langar.

 Ef þú treystir þér ekki til að hringja þá er alltaf hægt að 

senda á netspjallið hjá 1717 

https://svarbox.teljari.is/?c=1137

https://svarbox.teljari.is/?c=1137


Þú getur hjálpað!

 Nú er kærleiksverkefni nemenda í Álftanesskóla.

 Við höfum ákveðið að styrkja Rauða krossinn almennt.

 Við viljum styrkja Rauða krossinn af því að Rauði krossinn 
styrkir alla á öllum aldri og tekur tillit til allra.

 Ef þú vilt styrkja Rauða krossinn þá getur þú komið með 
pening í umslagi, 300-500 kr. eða þá upphæð sem þú getur 
og vilt koma með.

 Til umsjónarkennara eða Möggu ritara. Við erum 436 
krakkar í öllum skólanum og ef allir koma með 300 kr þá 
getum við safna allt að 130.800 kr

 Söfnunin okkar hefst á kærleiksdögunum og seinast 
dagurinn til að koma með framlagið verður 15.des.



Video um Rauða krossinn

https://www.youtube.com/watch?v=ZtDgtt40XuM

https://www.youtube.com/watch?v=DlO7hcQyWPM

Loka lagið

https://www.youtube.com/watch?v=ek1sYKmXZQA

https://www.youtube.com/watch?v=ZtDgtt40XuM
https://www.youtube.com/watch?v=ZtDgtt40XuM
https://www.youtube.com/watch?v=DlO7hcQyWPM
https://www.youtube.com/watch?v=ek1sYKmXZQA


Takk fyrir okkur

Nemendaráð Álftanesskóla


