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Mission
Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter, i syfte att omedelbart och varaktigt
förbättra barns liv överallt i världen.

Vision
Rädda Barnen arbetar för en värld där man respekterar och värdesätter barn,
lyssnar till barn och lär av dem, ger barn framtidstro och möjligheter.

Värderingar i vårt arbete
Ansvar Vi tar ansvar för att använda våra resurser effektivt och för att nå
mätbara resultat. Vi hålls till svars gentemot givare, partners och framförallt
barn.
Ambition Vi ställer höga krav på oss själva och på våra kollegor. Vi sätter
högt ställda mål och är fast beslutna att förbättra kvaliteten i allt vi gör med
och för barn.
Samarbetsvilja Vi respekterar och värdesätter varandra. Vi tar tillvara vår
mångfald och arbetar med partners för att ytterligare stärka vår gemensamma
förmåga att göra skillnad för barn i världen.
Kreativitet Vi är öppna för nya idéer och vågar satsa. Vi välkomnar förändring
för att utveckla varaktiga lösningar med och för barn.
Integritet Vi strävar efter att uppträda på ett ärligt och föredömligt sätt. Vi
sätter aldrig vårt anseende på spel. Vi agerar alltid utifrån barnets bästa.
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Ungdomsarbete och stärkande av rättighetsbärarna
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1.1 Organisation medlemmar
Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Fler privatpersoner och sammanslutningar känner till
Rädda Barnens arbete och väljer att bli medlemmar.

Sprida information och kunskap genom föreningens
hemsida www.raddabarnen.ax, sociala medier och
nyhetsbrev.

Hemsida och sociala medier har uppdaterats
regelbundet och nyhetsbrev har skickats ut. Under år
2017 ökade antalet personer som gillar Rädda Barnen
på Ålands Facebook från 1062 till 1181. Föreningen
startade sitt Instagramkonto år 2015 och hade vid
årets slut ökat från 151 till 181 följare. I december
öppnades ett konto på Snapchat och har nu 36 följare.
Medlemsbreven har skickats ut enligt plan.

Sända ut medlemsbrev två ggr/år till medlemmar och
till dem som bidrar med Månadspeng (Lönegiven).
Informera och diskutera aktuella ämnen på två
medlemsmöten per år.
Utveckla föreningens medlemsregister och säkerställa
att det följer EU-förordningen om dataskydd som
träder i kraft år 2018.

Vårmöte med tema Utsatta barns skolgång och
familjehem och höstmöte med temat barn och ungas
psykiska (o)hälsa.
Insamlande av kunskap gällande GDPR har påbörjats.

Fler aktivt engagerade medlemmar

Vidareutveckla former tillsammans med och för
medlemmarna för ökat aktivt engagemang i
föreningens barnrättsarbete.

Barnrättsarbete har särskilt utvecklats för, av och med
unga. Egna initiativ har tagits så som Mötesplats på
Rockoff och fortsatt arrangerande av Ungdomskaffe.

Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Styrelsemedlemmars kunskaper tas tillvara för att på
bästa sätt förverkliga föreningens målsättning och
vision.

Fortsättningsvis sträva efter att aktivt dela upp
ansvarsområden enligt styrelsemedlemmarnas egna
intressen och kompetenser.

Arbetet i barnfondsutkottet inleddes i januari 2015
och har fortsatt under år 2017.

1.2 Organisation styrelse

Ett särskilt möte för styrelse, personal och unga
medlemmar arrangerades för att samla föreningens
kunskap när det gäller grundskolan
(grundskolerevideringen). Två ungdomsrepresentanter
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har deltagit i styrelsens arbete och i andra
sammanhang representerat föreningen.
Styrelsemedlemmarna bereds möjligheter att öka sin
kunskap om föreningens arbetsområden.

Prioritera möjligheter att delta i utbildningar och
besöka samarbetsparter och projekt som Rädda
Barnen stöder.
Två ungdomsrepresentanter invalda i styrelsen och
deltar aktivt.

Styrelsemedlemmarna har beretts möjligheter att
öka sin kunskap om föreningens arbetsområden.

Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Fler privatpersoner och företag har kännedom om
Rädda Barnens arbete och behov av ekonomiska
bidrag för att kunna fortsätta sina stödinsatser både
lokalt och regionalt.

Stärkt kommunikation kring relevanta
verksamhetsområden, där det med tydlighet framgår
att bidrag behövs och vad de används till.

Förbättrade metoder för insamlingsarbetet skapats
genom möjlighet till betalning direkt på hemsidan.
Fortsatt utveckling under år 2018.

Stärka ungas perspektiv och delaktighet i styrningen av
föreningen.

Blanca Husell och Karolina Kinnunen invalda i
styrelsen.

1. 5 Organisation insamlingsarbete

SteelFMhjälpen och det fokus på Rädda Barnen som
barnrättsorganisation har hjälpt föreningen att
informera om det arbete som görs för barnets bästa.

1.6 Information och PR produkter
Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Ökad kännedom och kunskap om Rädda Barnens
verksamhetsområden bland målgrupper och allmänhet.

Aktivt använda hemsida och sociala medier som
informationskanal.

Se ovan.

Delta i publika evenemang utifrån relevansbedömning.
Proaktivt arbeta gentemot åländsk media.
Rädda Barnen-priset år 2017 delas ut.

Medverkan i Pride-paraden, uppmärksammade
Barnkonventionens dag, barnkonventionspiloternas
aktiviteter, samt en rad insamlingsaktiviteter och
mediaframträdanden.
Rädda Barnen-priset tilldelades Ålands
sjöfartsmuseum, vilket uppmärksammades i samtliga
medier.
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Skapa hållbara förändringar i barnrättsfrågor

Identifiera och samarbeta/samverka med relevanta
aktörer.

Goda relationer till kommuner, landskapsregering och
förvaltning samt övriga civilsamhälle har möjliggjort
samarbeten och samverkan för barnets bästa.

Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Barn och unga som står inför ingrepp och
undersökningar kan förberedas både hemma och på
sjukhuset med hjälp av material som stämmer in på
åländska förhållanden.

Fortsätta utveckla material till förberedelse av olika
ingrepp och undersökningar. Arbetet sker tillsammans
med barn och unga, sjukhuspersonal och föräldrar.

Ökad användning av I-pads. Filmat olika
undersökningar i förberedande syfte. Tillverkat
bildmaterial i syfte att underlätta vardagen för
barnfamiljer som har svårigheter i hemmet.

Verksamheter och projekt på Åland
2.1 Lekterapi

Tillhandahålla i-pads med appar i förberedande och
underhållande syfte.
Säkerställa kvalitén i lekterapin under ombyggnationen
av ÅHS.

Skapa en god lek- och förberedelsemiljö. Uppdatera
och förnya lekmaterial.

Möjliggjort två platser för lekterapi och lek.
Utsortering av material vid ombyggnation. Nyinköp av
material år 2018.

Alla barn och unga som vistas på ÅHS har goda
möjligheter till utelek.

Uppdatera de planer som finns för utelek i anslutning
till sjukhusets barnavdelning i nära samarbete med
Ålands barnfond och ÅHS.
Särskild fokus på att barn oberoende av
funktionsvariation kan använda lekplatsen.

Beslut om återställning av uteplats (som använts vid
ombyggnation) har fattats. Direktdialog med ÅHS
ledningsgrupp kring hur en lekplats kan anläggas i
samband med att uteplatsen vid barnavdelningen har
förts. Uppföljning krävs.

Inköp av leksaker till utelekplatsen.
Ge långtidssjuka barn och unga möjlighet att få uppleva
något minnesvärt.

I samarbete med föreningen Project Liv ge åländska
barn på Åland upplevelser som liknar ”min stora dag”.

Sjukhuset har kontakt med föreningen Project liv rf
som arbetar med att skapa mer glädje i vardagen för
långtidssjuka barn och deras familjer. Project liv har en
liknande verksamhet som ”min stora dag” som
omfattar alla finlandssvenska barn i vården. Tack vare
kontakten har åländska barn nominerats.
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2.2 Barn- & föräldragruppen ”öppna förskolan”
Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Deltagarna ges möjlighet att påverka planeringen av
verksamheten.
Föräldrar som deltar i verksamheten får ta del av
information som rör föräldraskap och barnets
rättigheter.
Inflyttade föräldrar känner till Öppna förskolan och
deltar i verksamheten.

Åsikter om verksamheten samlas in genom enkät och
genom diskussion.
Sprida information om relevanta aktiviteter och
föreläsningar.

Enkät genomfördes våren 2017.

Informationsmaterial på engelska finns tillgängligt på
strategiska platser som barnrådgivning, infokontoret
Kompassen, etc.

Föräldrar som deltar i verksamheten får ta del av
information som rör föräldraskap och barnets
rättigheter.
Info och dialog med Medis. Språkpraktikant januari
2017.
Beviljats medel för projekt år 2018.

Tillsammans med relevanta samarbetspartners
kommer nya metoder att testas för att öka
mångfalden bland deltagare.
Verksamheten genomsyras av ett hållbart och
medvetet konsumtionsmönster.

Inköp av fika är i möjligaste mån rättvisemärkt och
ekologiskt, noggrann sopsortering.

Rättvisemärkt och ekologiskt/närproducerat fika,
återvinning och sopsortering genomförs. Under år
2017 medverkade ansvarig på ÅNOMs fortbildning
om giftfritt dagis. Utrensning av farlig plast sker nu
succesivt.

Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Barn och vuxna har uppdaterad kunskap om en sund
och säker internet- och medieanvändning där en aktiv
dialog förs mellan generationer.

Erbjuda samtliga dagis och lågstadieskolor en
föreläsning i anslutning till föräldraträffar.

Deltagande i föräldramöten vid fem daghem och åtta
lågstadieskolor.

Erbjuda lektioner till grundskolornas årskurser 2, 4
och 6.

Regelbundna uppdateringar på vår hemsida och sociala
medier.

Upprätthålla aktuell information till vuxna på hemsidan
och via Facebook.

Arrangerat föreläsningar för vuxna som arbetar med
barn och

2.3 Barnens internet

Barn känner sig trygga på nätet och får stöd.
Barn blir bra medieanvändare och föräldrarna bra
mediefostrare.

Nätverkande samarbetsmöten med andra barn- och
ungdomsaktörer.
Skolbesök i flertalet lågstadieskolor, främst åk 2,4 och
6, samt klasser vid Ålands gymnasium. Totalt har mer
än 75 lektioner hållits för ca 850 elever.
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Barn och vuxna får konkret stöd kring nätrelaterade
situationer och nätbrott.

Barn och ungas kunskap, erfarenheter och perspektiv i
internet- och medierelaterade frågor tas tillvara och
används som referenser och erfarenhetsexperter i
arbetet.

Erbjuda stöd till föräldrar och barn i enskilda ärenden.

Enskilt stöd till ett fåtal barn samt föräldrar.

Inneha och förmedla kunskap om lagstiftning kring
nätbrott (i samarbete med Datainspektionen &
Polisen).

Några fall av rådgivande funktion till skolor.

Arrangera två expertgrupper med barn från åk 4-6 i
två skolor/termin.

Barnens internets expertgrupper av barn i form av tre
grupper av elever från Södersunda, Rangsby och
Ödkarby skola.

Arrangera Nyfiken på Nätet samarbete med
studerande vid Ålands gymnasium.
Genomföra en enkätundersökning gällande internetoch mediavanor hos elever i årskurs 4-6.

Genomförande av enkätundersökning i samarbete med
Ålands landskapsregerings utbildningsbyrå.
Utformningen av enkäten gjordes i samråd med två
expertgrupper.

Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Kommunernas tjänstemän och förtroendevalda har
kunskap om Barnkonventionens grundläggande
principer.

Kommunalt-och landskapsanställda har bjudits in till
seminarium, och erbjudits handledning och stöd.

Inledande samarbetssamtal har förts med Mariehamns
stad och kommer att utvecklas under nästa
verksamhetsår.

2.4 Barnkonventionsverksamhet

Kommunerna ökar användningen av artikel 3 och 12 i
Barnkonventionen och användandet av barnperspektiv
i kommunalt beslutsfattande och kommunal
verksamhet.
Landskapets förvaltning genomför
barnkonsekvensanalyser vid beredning av budget,
lagstiftning och andra ärenden som berör barn.
Barn och unga har kännedom om Barnkonventionen
och har en förståelse för dess påverkan på samhället
Rädda Barnen som förening engagerar barn och unga
som medlemmar.
Ökad kännedom om barnrättsfrågor i samhället.

Upprätthålla kontakten med samtliga
kommundirektörer och erbjuda fortbildning i
Barnkonventionen till kommunens personal.
Samarbete har inletts med Utbildnings-och
kulturavdelningen.
Ordna en öppen helgutbildning om Barnkonventionen
i februari 2017 för ungdomar.
Anställa sex Barnkonventionspiloter under sommaren.
Erbjud högstadieskolor workshop om
Barnkonventionen, demokratiutveckling, normkritik
och åldersmaktordning.

Föreningen har bistått samordnaren i nätverket
bärkraft.ax i utformandet av struktur för involvering av
unga (artikel 12),
Ansvarig har påbörjat en barnkonsekvensanalys av
grundskolelagen vilket är en del av förvaltningens
revidering av lagen.
En workshop i ”Barnkonventionen, normkritik och
åldersmaktsordning” riktat till ungdomar i ålder 15–25
år har genomförts av Rädda Barnens utbildare i
februari för drygt 30 ungdomar.
Föreningen har anställt sex ungdomar som
barnkonventionspiloter.
Barnkonventionsansvarig har föreläst för personal,
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Stärk föreningens utbildarpool. Ordna
utbildarutbildning i Barnkonventionen och normkritik
under hösten för unga personer.

vårdnadshavare och elevråd om rätten till hälsa på
Övernäs högstadieskola som en del i arbetet med att
ta fram en handlingsplan mot sexuella trakasserier.

Arrangera Ungdomskaffe (utvärderas och hittar
formen under året).

Ungdomskaffe har ordnats månatligen med uppehåll
juli-augusti

Handled minderåriga styrelsemedlemmar under sin
mandatperiod.

Verksamhetsledare har genomfört handledning.

Med hjälp av föreningens underlag och erfarenheter
exemplifiera barns livssituation, och förespråka
användning av barnkonsekvensanalys.

Rädda Barnens utbildare har utfört en normkritisk
workshop för PAFs vd och några anställda.
Barnkonventionens dag uppmärksammades genom ett
hörande av tre elevråd om grundskolelagen. Tillfället
fick medial exponering.

Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Avlasta barnet från konflikten genom förebyggande
insatser för föräldrar i separation.

Tillsammans med samarbetspartners, med ansvar för
och mandat i frågor som rör familjer i separation,
arbeta för ett tidigt och samordnat stöd med fokus på
föräldrarnas samarbete kring barnet.

Den österbottniska arbetsmodellen Samarbetssamtal
(resultat från KASPERI 11 Kaste familjeprojektet) har
introducerats för kommuners barnatillsyningsmän och
andra berörda genom ett kortare utbildningstillfälle på
Öppna Högskolan 10.5, ett möte 30.8 samt
handledning i arbetsmodellen 10.10.
Utbildare/handledare har ledande socialarbetare
Carola Snellman (Vasa) varit. Projektet har haft stöd
av en referensgrupp och material har omarbetats
enligt åländska behov (affischer och broschyr).
Inledande diskussioner med ÅHS.

2.5 Utvecklingsprojekt inom barnskyddets område

Samarbetssamtal med barnet i fokus utgår från barnets
bästa och barnets behov.

Barn som är anhöriga till sjuka och utsatta vuxna kan
få stöd och behöver inte vara ensamma.

Påbörja förberedelsearbete för år 2018.
Erbjuda barn till missbrukande och psykiskt sjuka
föräldrar att träffa andra barn i liknande livssituation.
Samarbete med USM r.f.s lägerverksamhet.
Erbjuda barn och unga på Åland insikt om och stöd i
frågor som rör utsatthet och anhörigskap genom att
anlita Maskrosbarn.org.

Projektet har sammankallat aktörer från
organisationer och myndigheter till ett möte för att
berörda skulle få allmän information om USM r.f.s
verksamhet av Eva Asplund, information om 2017 års
SE MEJ läger på Gregersö och möjlighet att diskutera
rekryteringen till lägret samt vad vill och kan vi göra
den närmaste framtiden för anhöriga barn på Åland?
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Projektet ansvarade för informationsspridning,
rekrytering samt viss sponsorering till SE MEJ lägret
2017 i vilket 6 åländska barn deltog.

Säkerställa ett särskilt externt barnrättsperspektiv i
pågående förändringsarbete inom socialvården.

Vara en resurs i frågor som rör barns lika värde (KST,
lagstiftning, rådgivning/hänvisning i enskilda ärenden),
barns rätt till trygghet och omsorg (oro för barn och
anmälningsplikt), barns rätt till delaktighet
(intressebevakning i barnskydd och brottmål) och
stödverksamhet.

Föreläsningar med organisationen Maskorsbarn
förverkligades inte år 2017.
Projektet har gjort ett aktivt informationsarbete kring
anmälningsplikt och anmälningsmöjlighet samt
barnskyddets arbete och syfte. Detta har
huvudsakligen skett i form av föreläsningar till
personalgrupper enligt önskemål, t ex daghem, ÅHS
och ungdomsnätverket. Arbetet har skett enskilt eller
i samarbete med Lighthouse/Sandra Rasmussen, Ung
resurs, Ålands idrott samt i anslutning till föreningens
övriga verksamhet, t ex High Five för föreningar och
seminarier om Samarbete i barnskyddsärenden.
Projektet har mött 213 kvinnor och 41 män.
Projektet har tillsammans med Rädda Barnen södra
Finland och adoptionskurator Anja Wikstedt
arrangerat en träff om adoption för berörda
myndigheter samt en träff för familjer som adopterat
eller är intresserade av att adoptera. Efter
familjeträffen beslöt familjerna själva bildada ett eget
nätverk som träffas i RB:s lokaler (Öppna Förskolan).
Projektet har också:
-bistått barnfamiljer med stöd och vägledning. hjälpt de
berörda personerna att vidta åtgärder och hänvisat
vidare till ansvariga instanser.
-följt frågor som rör intressebevakning i barnskydd
och brottmål samt förmedlat nyheter/material till
berörda myndigheter och intressebevakare,
-arrangerat förberedande utbildning samt
nätverksträffar för familjehem och stödfamiljer (se
Familjehemsverksamhet)

30

Familjehemsverksamheten på Åland utgår från alla
barns lika värde. Barnets bästa kommer i främsta
rummet.

Fortsatt arbete med sammanställning av riktlinjer för
familjevården på Åland i syfte att lyfta möjliga
gemensamma riktlinjer med Familjevårdslagen och
PRIDE konceptet som grund.
Förnyat avtal om PRIDE-utbildning för familjehem
ingås för perioden 1.1.2017-31.12.2018 med samtliga
kommuner.
Påverkansarbete inför färre, nya barnskyddsenheter på
Åland.

Familjehemsplacerade barns rätt till väl förberedda
och fortbildade familjehem garanteras.

I enlighet med avtal med kommuner genomföra
Förberedande utbildning för familjehem och
adoptivföräldrar på Åland under år 2017.
Aktiva familjehem erbjuds Stödpelarutbildning/
fortbildning i enlighet med Familjevårdarlagen. Enligt
avtal med kommunerna, alternativt separat finansiering
av berörda kommuner.

Medvetenheten om och kunskapen kring
familjehemsplacerade barns situation hos prioriterade
yrkesgrupper förbättras.

Information och utbildning till yrkesgrupper som finns
i barnens vardag (skola, barnomsorg, hälsovård).
Socialarbetarnas viktiga roll fortsättningsvis
prioriterad.
Bidra till att öka tillgången till svenskspråkig litteratur
och information om familjehemsverksamhet och
erfarenheter, på Åland och i fasta Finland.

-förmedlat uppgifter om stödpersoner och familjer till
kommunerna.
Projektet har färdigställt ett förslag på uppdragsavtal
för familjevård på Åland samt kommentarer som kan
vara till hjälp vid upprättande av avtalet. Avtalet utgår
ifrån Familjevårdsförbundets avtalsmodell, men med
anpassning till åländsk lagstiftning.
Rädda Barnen har via projektet har ingått ett förnyat
avtal med samtliga kommuner för perioden 1.1.201731.5.2018. Avtalet inkluderar en gemensam
förberedande utbildning och möjlighet för kommunens
stödfamiljer och familjehem att delta i nätverket.
Stödpelarutbildning och annan fortbildning ordnas
enligt enskild överenskommelse.
Påverkansarbetet har fortgått under året, men någon
större konkret insats har inte gjorts.
Den (tredje åländska) förberedande PRIDE
utbildningen för familjehem och adoptivfamiljer på
Åland genomfördes under hösten 2017. Åtta personer
(fem familjer) deltog.
En Stödpelarutbildning genomfördes på uppdrag av tre
kommuner i januari-februari 2017. I den deltog 7
familjevårdare, 2 socialarbetare och 1 kontaktperson.
En familjeanpassad Stödpelarutbildning startades på
uppdrag av en enskild kommun upp under november
2017. Utbildningen avslutas i januari 2018.
I samarbete med Pesäpuu ry finansierar projektet
översättning av PRIDE utbildningsmaterial för
kortvarig (jour) familjevård på svenska.
Översättningsarbetet har dragit ut på tiden p.g.a.att
bearbetningen av den finska versionen tagit mer tid än
beräknat.
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Producera, låta översätta material till målgrupper som
berörs av familjevården.
Påverkansarbete och råd i enskilda frågor.

Projektet har år 2017 för andra gången låtit två
personer från skolvärlden (denna gång ett annat
skoldistrikt, SÅHD) delta i Allmänna barnhusets
seminarium Familjehemsplacerade barns skolgång och
läsning, i syfte att få ökad kunskap för fortsatt
samarbete inom området.
I föreningens arbete med barnkonsekvensanalysen av
den åländska grundskolelagen har projektet lyft frågor
som rör placerade barns skolgång.

Den svenskspråkiga familjehemsverksamheten i Finland
stärks på längre sikt.

Skapande av ett nätverk för främjande av
familjehemsverksamheten på svenska.
Familjevårdardagar/handledarträff våren 2017.
Familjehemmens behov av stöd beaktas.
Stärka det åländska nätverket.
Främja nätverk för familjehem och möjligheter till
gemensam rekreation i svensk Finland.
Främja nätverk för familjehem och möjligheter till
gemensam rekreation i Svenskfinland. Tillsammans
med samarbetsparter ordna familjehemsdagar, eller
annat tillfälle för samvaro och erfarenhetsutbyte, på
svenska.

Berörda barn och unga känner till sina rättigheter och
har möjlighet att använda dem. Deras erfarenheter tas
tillvara.

Det långsiktiga målet är att hitta strategier och
metoder för att stärka i familjehem placerade barns
och ungas möjlighet till delaktighet och för att ta
tillvara deras erfarenheter.
Produktion av material riktat till unga.

Kontakt med personer och organisationer för
informations och erfarenhetsutbyte. Pågående, men
tidskrävande och kunde vara mer aktiv.
Projektet initierade svenskspråkiga PRIDE
handledardagar, men p.g.a. tidsbrist hos flera parter
blev genomförandet inte möjligt.
Träffarna för nätverket för åländska familjehem och
stödfamiljer har utökats till tre gånger per termin.
Ingen anmälan behövs.
Betydande arbetsinsats lades tillsammans med BVIF
och Raseborgs barnskydd på förberedelser för en
rekreationshelg för svenskspråkiga familjehem (nov
17). Helgen som samtidigt hade syftet att vara en
mötesplats för svenskspråkiga familjehem, kunde inte
genomföras p.g.a. för få deltagare. Erfarenheterna av
samarbetet och responsen från familjehemmen var
emellertid goda, så målsättningen är att fortsätta bygga
på dem år 2018.
Målsättningen genomsyrar allt arbete inom projektet.
Genom påverkansarbete, och särskilt vid
utbildningstillfällen, lyfts barns rätt till delaktighet fram.
Projektet har finansierat och aktivt deltagit i
översättningen av Pesäpuus material för placerade
barn: Detektiv Maxida Grävlings arbetsbok. Ett verktyg
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för en vuxen att använda tillsammans med ett barn
under 10 år, för att öka barnets förståelse för sin
situation och därmed barnets möjlighet till delaktighet.
*Utvärderingar har gjorts och finns tillgängliga.

2.6 Utbildning & information
Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Vuxna i barns närhet har relevant och uppdaterad
kunskap inom sitt ansvarsområde.

Erbjuda kompetenshöjande utbildningstillfällen inom
frågor som rör barnkonventionen och andra
barnrättsfrågor.

Under året har särskilt broschyren Kort om
barnkonventionen, Stopp min kropp, Oro för barn,
Behöver du eller din kompis hjälp haft stor efterfrågan.
Uppmärksamma Barnkonventionens dag.

Upprätthålla, uppdatera och bjuda ut vårt bibliotek
med litteratur och material om Barnkonventionen och
ämnen som berör barn.
Dela ut boken ”Leva med barn” till alla nyblivna
föräldrar.

Förverkligat
Förverkligat

2.7 Ekonomiska bidrag och stöd
Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Barn och barnfamiljer ska ha en skälig levnadsnivå.

Bevilja bidrag till barn och barnfamiljer ur Barnfonden.

Stärka barnets och familjens möjligheter att utvecklas.

Delta i och bidra till en vidareutveckling av
samarbetsprojektet Matbanken. Rädda Barnen
undersöker möjligheten till att verksamheten blir en
egen förening och fasar då ut sin del i samarbetet.

Bidrag beviljats löpande under året enligt inkomna
ansökningar. Totalt fick över 145 pojkar och flickor
från över 60 hushåll möjlighet till att delta i
fritidsaktiviteter, få födelsedagspresent, kalasbidrag,
julklappar, upplevelser och stöd till skolrelaterade
saker, enligt riktlinjerna i Rädda Barnens barnfond.
(totalt värde drygt 21000 euro)
Aktivt deltagande i Matbankens styrgrupp och sedan
september adjungerad till föreningen Matbankens
styrelsemöten.

Ett antal elever vid träningsskolan får en uppmuntran
för sina studier

Dela ut stipendier till samtliga elever i avgångsklassen
vid Träningsskolan.

Inget stipendie delades ut då ingen slutade högstadiet.
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3. Verksamheter och projekt i världen
Målsättning

Åtgärd

Förverkligande

Rädda Barnen på Åland vill även i fortsättningen vara
ett förstahandsval för ålänningar som, genom att
skänka pengar, vill visa internationellt stöd med barn i
utsatt position runtom i världen.

Sprida information om insamlingar och hur stödet gör
skillnad genom etablerade kanaler så som hemsidan,
medlemsbrev och sociala medier.

Info ut till givare via medlems och givarbrev.

Främja ungas utveckling i Kelme genom att ge
möjlighet till deltagande i tjej- och
killgruppsverksamhet. Motverka trafficking.

Riktade insamlingar genom sparbössor och bankgiro.
Finansiera tjej- och killgrupper genom stöd från Rädda
Barnens månadsgivare.
Utreda möjligheten att bibehålla/utveckla
verksamheten i Litauen (samverkan Åland/ Litauen,
utbildning av ledare, säkra finansiering).

Särskild insamling i samarbete med ÅMI för barn på
flykt.
Rädda Barnen på Ålands styrelse fattade ett
principbeslut om att understödja Rädda Barnen Kelme
till och med år 2019. Samarbetet har även
formaliserats genom kontrakt med Rädda Barnens
Litauen som fördelar stödet till Rädda Barnen Kelme.
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