
 
 
 
 
 
 
Utdelningskriterier för Bättredag bidraget av engångsnatur 2021–2023 
 
Avdelningen kan årligen söka engångsbidraget för att starta eller utveckla avdelningens verksamhet. 
Verksamheten måste genomföras av frivilliga i en av Röda Korsets avdelningar. Årligen beviljas högst 
300 euro i engångsbidrag för samma verksamhet. 
 
Bidrag kan beviljas för första hjälpen-gruppverksamhet: 

- För kostnader som hänför sig till att starta en första hjälpen-grupp 
- Utvecklande av en befintlig första hjälpen-gruppverksamhet enligt riktlinjerna för verksamheten 

genom att beakta bl.a. att stärka mångkunnig beredskap och/eller stärka det regionala 
samarbetet (rekryteringskostnader, utbildning, utrustningsanskaffningar). 

 
Bidrag kan beviljas för verksamhet som stöder integrering: 

- För att starta frivilligverksamhet som stöder integrering som exempelvis vänverksamhet och 
kurser för att vara till stöd för invandrare, språk- och läxklubbar, verksamhet i internationella 
klubbar, hjälpverksamhet för boende samt läger- och utflyktsverksamhet 

- För övrig frivilligverksamhet i avdelningarna till stöd för integrering 
- För att stöda och hjälpa papperslösa 
- Bidraget kan till exempel användas för rekrytering, marknadsföring, materialkostnader, 

servering, ordnande av evenemang osv. 
 
Bidrag kan beviljas för ungdomsverksamhet: 

- För rekrytering av frivilliga ungdomar och främjande av deras delaktighet 
- För kostnader (t.ex. material) som uppstår för att starta ungdomsverksamhet (t.ex. Reddie Kids 

klubb eller ungdomsgrupp)  
- För lägerkostnader som avdelningen ordnar för barn och ungdomar (t.ex. material, 

inkvarterings och matkostnader, rekrytering och utbildning av ledare)  
- För att göra avdelningens befintliga ungdomsverksamhet mångsidigare eller för att starta eller 

utveckla ny ungdomsverksamhet  
 
Beviljande av bidrag för att främja hälsan kan beviljas: 

- För kostnader för att grunda eller utveckla en hälsofrämjande verksamhetsgrupp  
- För anskaffning av utrustning till hälsopunkter (t.ex. utrustning som behövs i 

gruppverksamheterna) 
- För att ordna hälsofrämjande tematillställningar t.ex. i Hälsopunkterna 

 
Bidrag kan beviljas för vänverksamhet: 

- För kostnader som hänför sig till att starta vänverksamhet som en ny verksamhetsform  
- För att starta en ny vänverksamhet som inte får annan extern finansiering (t.ex. vänverksamhet 

för ungdomar eller mångkulturell vänverksamhet eller påbörjande av någon annan ny 
verksamhetsgrupp). 

- För anskaffning av dator till vänförmedlingen för att ta i bruk digital vänförmedling 
 
Bidrag kan beviljas för frivilligas välbefinnande: 

- för rekreationsverksamhet som ordnas för frivilliga och stöder välbefinnandet  
- för att förverkliga resurscafé konceptet riktat till frivilliga  
- för servering vid evenemanget eller ”kaffekuponger” vid distanscafé  
- för materialkostnader och ledararvoden 


