Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet

Emberiesség háborúban és békében
A Magyar Vöröskereszt 135 éve tagja a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi
Szövetségének, mely a világ legnagyobb humanitárius szervezete. A szervezet nemzetiségtől,
fajtól, vallástól, társadalmi helyzettől, politikai nézettől függetlenül nyújt segítséget a
rászorulóknak.
A Szövetség küldetése:
„Az emberiesség erejének mozgósításával tegyük jobbá a rászorulók életét!”
A Magyar Vöröskereszt célja és tevékenységei
A szervezet tevékenységét a „Háború áldozatainak védelmét szolgáló” 1949. év augusztus hó
12. napján megkötött négy Genfi Egyezmény, valamint ezek kiegészítő jegyzőkönyvei alapján
végzi.
Fő célkitűzései az élet, az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az
emberi szenvedés, szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres
konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó
feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek
terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés.
Legfontosabb tevékenységei háború esetén az áldozatok segítése, katasztrófahelyzeteknél a
rászorultak segélyezése, eltűnt személyek felkutatása, menekültek megsegítése. Kiemelt
feladata a véradások szervezése, felnőttképzések megvalósítása.
A szervezet a rászorultak részére szociális segítséget nyújt, szociális ellátó intézményeket tart
fenn hajléktalan személyek, családok részére. Sokrétű tevékenységét önkéntesek bevonásával
végzi.
A mozgalom egészére érvényes hét alapelv:
Emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység és egyetemesség.
A Budapesti Vöröskereszt története területi adottságánál fogva szinte teljes egészében
egybeolvad a Magyar Vöröskereszt 135 éves múltjával. Mint fővárosi szervezet, már a
kezdetektől origója volt a hazai Vöröskeresztes tevékenységek és akciók lebonyolításának.
A fővárosban hatványozottabban érezhetőek a szociális problémák mivel a rászoruló lakosság
viszonylag kis területen koncentrálódik.
Szociális segítő munka
A Magyar Vöröskereszt Budapest öt pontján tart fenn hajléktalanellátó intézményt és nyolc
utcai szolgálat segíti a fedél nélkül maradt embereket.
A kerületekben működő szervezetek a helyi rászorult lakosságot segítik élelmiszerrel,
ruhaneművel, tisztítószerekkel.
Véradásszervezés
A szervezet munkatársai önkéntesek segítségével évente mintegy 45 ezer véradót szólítanak
meg, és biztosítják a főváros zavartalan vérellátását.

Képzések
A főváros akkreditált képzőintézményének kiemelt tanfolyama a Társadalmi elsősegélynyújtás,
a Munkahelyi elsősegélynyújtás valamint a Bébi szitter és Házi betegápoló-gondozó képzés.
Élet és egészségvédelem
Önállóan szervezett vagy rendezvényekhez kapcsolódó egészségnapokon térítésmentesen végzi
a lakosság szűrését. A szúrések mellett szakképzett önkéntesek tanácsot adnak az egészséggel
kapcsolatos kérdésekre is.
Ifjúságpolitika
A Magyar Vöröskereszt ifjúságpolitikája meghatározza a szervezet tevékenységi körét: az életés egészségvédelmi ismeretek elsajátítása, a családi életre való felkészítés, az egészséges
életmódra nevelés, a humanitárius eszmeiség terjesztése, az ifjúsági vezetőképzés.
Önkéntesség
A szervezet sorétű tevékenységét önkéntesek bevonásával végzi. Ők segítenek az
adománygyűjtéseken és osztásokon, a véradásszervezésben, egészségvédelmi akciókon és
közösségi programokon.

