RØDE KORS
HJÆLPENETVÆRK
Husk at du også kan få hjælp gennem vores
landsdækkende hjælpenetværk.
Er du ældre, isoleret eller på anden vis sårbar
overfor corona-smitte, så kan du få hjælp til
at få handlet ind, hentet medicin eller andre
praktiske gøremål.
Ring til os på tlf. 35 29 96 60
Telefonerne er åbne hverdage dage kl. 10-17.
Læs mere på www.rodekors.dk/corona/hjælp

SnakSammen er udviklet i samarbejde med Boblberg - en digital platform for
fællesskaber. På grund af den nuværende Corona-situation har vi i samarbejde med
Nordea-fonden og TDC NET gjort SnakSammen midlertidigt tilgængeligt i hele
Danmark.

SAVNER DU EN AT
SNAKKE MED?
Få en digital samtaleven på
SnakSammen.dk

Røde Kors er altid til stede. I Danmark skaber vi fællesskaber, og vi støtter dem,
der har brug for hjælp. Vi er en del af dit lokalsamfund, uanset hvor du bor.

rødekors.dk

Et anderledes
Danmark

Hvad er
SnakSammen?

Danmark er meget anderledes
i disse dage, og vi kan ikke
besøge hinanden, som vi plejer.
Mange føler sig alene og isoleret
og trænger til nogen at snakke
med.

SnakSammen er vores nye vores
digitale besøgstjeneste.
SnakSammen er en snak mellem
to mennesker: En frivillig
samtaleven fra Røde Kors
og dig.

Derfor tilbyder vi alle i Danmark
et digitalt ”besøg” gennem
SnakSammen. Det er nemt at
bruge og koster ikke noget.

Alle kan være med. Det eneste
krav er, at du har lyst til at
invitere et andet menneske ind i
dit liv for en stund.
I kan snakke om alt; Om
fælles interesser, om dagens
begivenheder og nyheder eller
noget helt andet.

Sådan kommer
du i gang

“Vi snakkede om
alt muligt. Det var
fantastisk at få nogle
nye input.”
Lotte,
bruger af SnakSammen

Du behøver ikke være en
digital haj. Vi har nemlig sørget
for, at det ikke er teknisk
svært at booke en tid på
snaksammen.dk. Det eneste
det kræver er, at du enten har
en smartphone, tablet eller
computer.

I sidder hver især hjemme
hos jer selv, men I kan se
hinanden på video, mens I
snakker sammen. Helt uden at
du skal installere besværlige
programmer.
Gå ind på snaksammen.dk og
tilmeld dig. Nu er du klar til
at booke din første tid til en
hyggelig snak med en af vores
frivillige. Du kan selv vælge
blandt de frivillige, hvem du vil
snakke med.

