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Rädda Barnen på Åland är del av Save the Children International, med samma mission, vision och värderingar 

 
 

VISION, MISSION & VÄRDEN 
 

 

 

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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FÖRORD  

 
Barns hälsa och välbefinnande är centralt i Rädda Barnens arbete. Föreningen arbetar 

hälsofrämjande och förebyggande med barns rättigheter både direkt med barn och unga och med 

viktiga vuxna som på olika sätt påverkar barns liv. Barns psykiska hälsa och möjligheten till 

delaktighet är viktiga områden som hänger samman och som på olika sätt finns med i alla delar av 

Rädda Barnens verksamheter. Möjligheten att forma sin vardag och påverka beslut som berör både 

sitt eget liv och samhället i stort ger meningsfullhet, vilket i sig är en nyckel till hälsa och 

välbefinnande.  

 

Med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” som ram ska Åland 

tillsammans hitta vägar till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Rädda Barnen på Åland tar 

fortsättningsvis ansvar och bidrar i detta omställningsarbete. Det gör vi med avstamp i Rädda 

Barnens vision och arbetar för en värld där man respekterar och värdesätter barn, lyssnar till barn 

och lär av dem, ger barn framtidstro och möjligheter. Vi deltar aktivt både genom praktisk arbete i 

föreningens olika verksamheter och tillsammans med andra aktörer tar ledningsansvar för att skapa 

strukturer i omställningen av Åland.  

 
I barnrättsarbetet är kunskap och påverkansarbete viktiga delar. Under år 2021 har vi tillsammans 
med det åländska civilsamhället tagit fram Civilsamhällets arbetsrapport om barns rättigheter på 
Åland. Den kommer att vara grunden till den alternativrapport som civilsamhället på Åland kommer 
att överlämna till FNs barnrättskommitté under år 2022. Rädda Barnen har tagit på sig att leda och 
samordna detta historiska arbete då vi vill vara en aktör som driver Åland och världen mot ett 
samhälle i samklang med barnkonventionen, utvecklings- och hållbarhetsagendan och Agenda 2030.  
 
Rädda Barnen är sedan länge en etablerad och central aktör i arbete för barn och familjer som 
drabbas av krig och katastrofer i världen. Nu har vi även påbörjat ett arbete med detta på 
hemmaplan. Rädda Barnen vill arbeta med att säkra barnperspektivet och barnrättsperspektivet för 
barn i kris på Åland och har bjudits in att ingå i landskapskommittén för Frivilliga räddningstjänsten 
på Åland från och med år 2022. Under året kommer vi skapa former för föreningens arbete med 
utbildning och stöd gällande krisberedskap med fokus på barn.  
 
Välkommen med att engagera dig!  
 
 
 
 
Johanna Lang    Lotta Angergård  
Ordförande    vik. verksamhetsledare 
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DEL 1 - VERKSAMHETSPLAN 2022 
 

1. ORGANISATION  

Rädda Barnen på Åland är en självständig lokalförening i Pelastakaalapset-Rädda Barnen Finland med 
egen budget och ansvar för att hitta finansiering för de verksamheter vi vill bedriva. Rädda Barnen är en 
del av Save the Children, världens ledande barnrättsorganisation som finns i 120 länder.  
 
Rädda Barnen på Åland främsta fokus är att verka i vårt lokalsamhälle, samtidigt som vår del i en global 
barnrättsrörelse ger oss möjlighet att ta del av Rädda Barnens metoder, forskning och utvecklingsarbete 
för att säkra barns rättigheter. Vi har möjligheten att vara med och bidra för att göra skillnad för barn 
världen över. Det internationella arbetet som Rädda Barnen på Åland genomför sker framförallt genom 
insamling av pengar till barnrättsarbete i världen och medverkan i påverkanskampanjer i barnrättsfrågor.  
Rädda Barnen på Åland r.f. bildades år 1959. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden.  
 

1.1 MEDLEMMAR  

Våra medlemmar och frivilliga är barnrättskämpar som ger i form av pengar, tid och engagemang. Genom 
att vara medlem i Rädda Barnen är det möjligt att vara med och påverka inriktningen av arbetet samt välja 
och bli vald till ledamot i styrelsen. Medlemmarna är viktiga och kan agera ambassadörer för barns 
rättigheter i både små och stora sammanhang. Genom en stadig medlemsbas visar vi att barns rättigheter 
är en viktig fråga både lokalt och globalt. Medlemsavgiften fastställs av höstmötet och är 10 € för vuxna 
och 5 € för alla under 29 år.  

 

Målsättning Åtgärd 

Öka kännedomen om Rädda Barnens 
barnrättsarbete hos privatpersoner, företag 
och föreningar. Informationen ska leda till ett 
ökat engagemang i form av fler antal 
medlemmar (privatpersoner) och fler som 
agerar för ett barnvänligare samhälle.  
 

 

Sprida information och kunskap genom föreningens 
hemsida www.raddabarnen.ax, sociala medier och 
nyhetsbrev. 
 
Sända ut medlemsbrev två ggr/år till medlemmar och 
månadsgivare.  
 
Informera och diskutera aktuella ämnen på två 
medlemsmöten per år. 
 

Fler aktivt engagerade medlemmar.  Utveckla former för ökat aktivt engagemang i föreningens 
barnrättsarbete. Arbetet sker tillsammans med och för 
medlemmarna. Se på möjligheten att starta en FRT-
larmgrupp med fokus på barn.  
 
Vidareutveckla arbetet tillsammans med unga medlemmar 
där strukturer och rutiner skapas för att långsiktigt 
säkerställa unga barnrättskämpars plats i föreningen.  

 

1.2 STYRELSE  

I Rädda Barnens styrelse sitter personer som har ett engagemang i frågor som rör barn och barns 
rättigheter. Strävan är att styrelsen ska spegla den variation av människor som finns i det åländska 
samhället. Målsättningen är att styrelsen är jämställd och även har en bredd när det gäller exempelvis 
geografisk hemvist, yrkeskompetens, kunskapsområden, ålder, funktionsvariation. Genom en bred 
kompetensbas, mångfald och nätverk har vi större möjligheter att nå ut brett i det åländska samhället. 
Sedan år 2015 har Rädda Barnen två ungdomsmedlemmar (enligt stadgan ”icke röstberättigade 

http://www.raddabarnen.ax/
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medlemmar i åldern 15-17 år”) i styrelsen. Det har givit ett lyft till styrelsens arbete att ha med 
rättighetsbärarna och de viktiga perspektiv som de kan bidra med.   
 
Förutom att ledamöter, suppleanter och ungdomsledamöter utan ersättning deltar i styrelsemöten gör 
styrelsemedlemmarna aktiva insatser på varierande plan inom föreningens verksamhet. Föreningens totala 
antal frivilligtimmar är svår att beräkna men en uppskattning är 1500 timmar för år 2022 där de största 
enskilda insatserna är styrelsens och rättighetsbärarnas insatser. Om föreningen startar en egen FRT-
larmgrupp kommer andelen frivilligtimmar att öka.   

 

Målsättning Åtgärd 

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

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

Styrelsemedlemmarna bereds möjligheter att 
öka sin kunskap inom Rädda Barnens 
arbetsområden. 

Prioritera möjligheter att delta i utbildningar och besöka 
samarbetsparter inom Rädda Barnen.  

Stärka ungas perspektiv och delaktighet i 
styrningen av föreningen. 

 

Två ungdomsrepresentanter invalda i styrelsen och deltar 
aktivt.  

 

1.3 PERSONAL 

Rädda Barnen på Ålands personalsammansättning har förändrats det senaste åren. Antalet anställda har 
minskat dels på grund av verksamheten Öppna förskolan har avslutats och dels för att föreningen ändrat 
sättet att arbeta så att vi istället köper stöd för hemsida och informationsarbete. Föreningen har nu fem 
anställningar i olika omfattning vilket motsvarar 4,6 heltidsanställningar samt en städare på timbasis. 
Utöver detta planeras att anställa sex Barnkonventionspiloter vid kansliet (under 18 år), ledare för 
stödgrupp för barn samt läger. I de olika verksamheterna finns ytterligare behov av köptjänster eller 
arvoderade uppdrag.  
 
Arbetet och personalen leds av en verksamhetsledare vars uppgift är att förverkliga föreningens 
målsättning i enlighet med föreningsmötets och styrelsens beslut. Verksamhetsledaren ansvarar gentemot 
styrelsen för föreningens administration och ekonomi, planering och utveckling av verksamheten. Övrig 
personals uppgifter finns beskrivet under respektive verksamhet.  
 
Målsättningen är att ha kompetent och motiverad personal som aktivt bidrar till att kvalitetssäkra 
föreningens arbete och har möjlighet att vara delaktiga i utformningen av densamma. Föreningen 
uppmuntrar fortbildning när det är möjligt utifrån tid och kostnadsbild. Mycket av Rädda Barnen på 
Ålands arbete idag går ut på att öka kännedom om och kunskap i en bred palett av frågor kopplade till 
barn och barnrättsfrågor bland yrkespersonal och allmänhet och inte minst barn och unga själva. Det här 
arbetet går inte att göra utan adekvata personalresurser.  
 

1.4 FINANSIERING 

Penningautomatmedel (PAF-bidrag) 
Finansieringen från Paf är basen för Rädda Barnens verksamhet. För att finansiera föreningens arbete 
anhåller Rädda Barnen om penningautomatmedel för verksamheterna barnkonventionsarbete, social 
utsatta barn (inklusive stödgrupp och läger för barn), lekterapi, barnens internet, utbildning & information 
samt för föreningens kansli och administration.  
 
Egen/övrig finansiering 
Rädda Barnen får in egna medel via medlemsavgifter, gåvor, räntor, dividender och insamlingsarbete 
(beskrivet nedan). Gåvorna är i stor utsträckning öronmärkta för specifika ändamål och här säkerställer vi 
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alltid att donatorns önskan uppfylls. År 2022 är det sista året för det utvecklingsarbete inom familjevård på 
svenska som finansieras av stiftelsen Bensow.  
 
För att bredda föreningens finansiering kommer vi inför år 2022 söka stöd från stiftelser och samfund. Vi 
har fått möjlighet att lämna in en ansökan om stöd från Odd fellows barnfond. Besked gällande beviljat 
stöd ges i februari 2022.  
 

1.5 INSAMLINGSARBETE 

Rädda Barnen på Åland samlar in pengar både till den lokala och den internationella verksamheten och 
hjälpinsatser på flera sätt. Insamlingsbössor, gratulationskort, kondoleanser, månadsgivare, donationer och 
engångsinbetalningar från privatpersoner och företag möjliggör alla till föreningens barnrättsarbete. 
Insamlingen är absolut nödvändig för att vi snabbt ska kunna bidra till det internationella hjälparbetet och 
hjälpa barn på Åland genom Rädda Barnens barnfond. Den absolut bästa och mest förutsägbara 
insamlingsmetoden är månadsgivare där privatpersoner har en direktdebitering på valfritt belopp varje 
månad till Rädda Barnen.  
 

Målsättning Åtgärd 

Fler privatpersoner och företag känner till Rädda 
Barnens arbete och vill bidra till föreningens arbete 
lokalt och internationellt.   

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

 

1.6 FÖRENINGSINFORMATION, OMVÄRLDSBEVAKNING OCH SAMARBETEN 

Information om föreningens verksamhet till beslutsfattare, allmänheten och för aktuella och potentiella 
bidragsgivare är viktig för att tydligt visa vad Rädda Barnen står för, vilka verksamheter föreningen 
bedriver och vad vi kan erbjuda för stöd och kunskap. Inom Rädda Barnens olika verksamheter sker en 
kontinuerlig omvärldsbevakning inom barnrättsområdet. Den lägger grunden för de samarbete vi har med 
andra aktörer i samhället, i de forum vi finns representerade och i de remissvar och höranden som 
föreningen bjuds in till. 
 
Föreningen strävar till att arbeta så kostnadseffektivt som möjligt och söker samarbete och samverkan 
med andra organisationer och parter i sammanhang där det är ändamålsenligt och möjligt. Arbetet 
tillsammans med relevanta partners ökar chansen att skapa hållbara förändringar i barnrättsfrågor. Rädda 
Barnen är medlem i Bärkraft.ax där vi även år 2022 vill vara en aktiv aktör som bidrar till omställningen av 
Åland till ett hållbart samhälle där alla kan blomstra. Rädda Barnen har en representant i arbetsgruppen för 
mål 2 som Ålands landskapsregering samordnar i arbetet med utveckling- och hållbarhetsagendan. Rädda 
Barnen är civilsamhällets representant i Polisstyrelsen och i Språkrådet. Hösten 2021 valdes Rädda Barnen 
in i Frivilliga räddningstjänstens landskapskommitté och har således en plats i kommittén från och med år 
2022. Vi är även medlemmar i ABF Åland. Respektive verksamhetsansvariga ingår i sin tur i ytterligare 
samarbetskonstellationer - både formella och informella.  
 

Målsättning Åtgärd 

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

Aktivt använda hemsida och sociala medier som 
informationskanal.  
 

Delta i publika evenemang utifrån relevansbedömning.   
 

Proaktivt arbeta gentemot åländsk media. 
 

Delta i relevanta formella och informella samarbeten, 
arbetsgrupper och kommittéer.  
 

Skapa hållbara förändringar i barnrättsfrågor. Identifiera och samarbeta/samverka med relevanta 
aktörer. 
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2. VERKSAMHETER PÅ ÅLAND 

2.1 LEKTERAPI  

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till lek och rekreation 
Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och 
rehabilitering 

Artikel 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Lekterapin är ett väldokumenterat redskap som bevisligen minskar rädslan inför operationer och 
undersökningar samt främjar tillfrisknandet. I lekterapin bejakas det friska och ger barn och syskon 
möjlighet till lek och frizon. Verksamheten omfattar både förberedande och bearbetande lekterapi, samt 
lek och sysselsättning. Lekterapin sker i samverkan med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och har egen 
tidsbokning. Sjukhusets barn- och ungdomsklinik är det arbetsteam som lekterapeuten arbetar tillsammans 
med i vardagen. ÅHS står till stor del för sjukvårdsmaterial och pysselmaterial till verksamheten. 
 
Rädda Barnens och ÅHSs arbete med Barn som är anhöriga (se verksamheten 2.5. socialt utsatta barn) 
fortgår under år 2022 och lekterapeuten besitter särskild sakkunskap gällande information och dialog med 
barn och kommer att vara en resurs i arbetet.  
 
 

Målsättning Åtgärd 

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, 
föräldrar och andra relevanta partner.  
 
Tillhandahålla egentillverkat förberedelsematerial så 
som filmer och bilder. Materialet används för att 
förbereda barn och unga inför undersökningar och 
läkarbesök.   
 

Få en välfungerande verksamhet för lekterapin 
under de begränsningar som covid-19 pandemin ger 
sjukvården.  

Skapa en god lek- och förberedelsemiljö trots 
stängda lekrum.  
 
Uppdatera och förnya lekmaterial som är säkert för 
barn och unga att använda under strängare 
hygienrestriktioner.  
 
Jobba mer förebyggande med telefonkonsultation 
till familjer och vårdpersonal i situationer där det kan 
underlätta för barn och ungas vårdsituation trots 
fysiska begränsningar.   
 

Förnya och uppdatera pedagogiskt lek och 
pysselmaterial som kasserats på grund av dålig 
inomhusmiljö i lekpaviljongen.  

Hitta och beställa passande material enligt 

åldersgrupp 0-17 år. Återställa lekmiljön 

lekpaviljongen så att den blir inbjudande samt 

ändamålsenlig. 

 

Säkra barns rätt som anhöriga i enlighet med bla § 
48 i hälso och sjukvårdslagen. 

Finns som resurs i Rädda Barnens och ÅHS arbete 
med barn som anhöriga.  
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2.2 BARNENS INTERNET 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras 
Artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd 
Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rätt till yttrande- och informationsfrihet 
Artikel 13 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rätt till privatliv 
Artikel 16 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Skydd mot utnyttjande 
Artikel 34-36 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Rädda Barnens arbete med att främja en sund och säker internet- och medieanvändning för barn och unga 
gör genom verksamheten Barnens internet. Det finns ett konstaterat behov av kunskap och verktyg till barn, 
föräldrar och andra vuxna på området. Forskning visar att internet- och medieanvändningen sjunker allt 
lägre ned i åldrarna och att redan en del ettåringar kan klassas som högkonsumenter av skärmtid (Statens 
Medieråd Sverige). I arbetet ser vi behov av ett intersektionellt perspektiv då erfarenheterna från internet- 
och medieanvändning kan se olika ut för olika grupper. Under år 2022 kommer vi fortsätta att bredda 
kunskapen kring hur olika grupper av barn påverkas i sin internet- och medieandvändning och sträva mot 
att öka barns hälsa och välmående online. 

   
Det förebyggande arbetet sker för att skydda barn mot alla former av utnyttjande och utsatthet vid 
internet- och medieanvändning. Genom att erbjuda information till föräldrar redan då barnen går på dagis 
och i lågstadiet finns en möjlighet att nå ut till föräldrar innan barnen blir vana användare. Målet är att ge 
föräldrar verktyg och kunskap så att de kan stärkas i sin roll som föräldrar i internet- och medierelaterade 
frågor samt uppmuntra till samtal kring säkert och schysst internet- och medieanvändande och att erbjuda 
barn trygga samtal om nätet. 

  
Under år 2022 kommer målgruppen primärt att vara barn i åk 2, 4 och 6 samt högstadiet och dagis vid 
förfrågan. Det förebyggande arbetet med barnen sker genom åldersanpassade diskussioner, 
kunskapsförmedling och övningar för att träna dem i att bli säkra och schyssta internetanvändare samt 
medvetna mediekonsumenter. Ämnen som berörs under träffarna är trygghet, skärmtid, data- och tv-spel, 
trender, barns rättigheter, bildpåverkan, Stopp min kropp, lagen, utsatthet respektive säkerhet på nätet. 
Detta är ett sätt för Rädda Barnen att arbeta mot mobbning. Genom det förebyggande arbetet kan vi 
sträva efter att uppfylla artikel 34 - 36 att skydda barn mot alla former av utnyttjande, inte minst sexuellt 
utnyttjande via internet. I arbetet belyser vi också rätten till yttrande- och informationsfrihet och när dessa 
begränsas utifrån vad man rent lagligt inte har rätt att göra och skriva på internet.  

  
I arbetet för en sund och säker internet- och medieanvändning är barnens egna erfarenheter och 
kompetens viktig. För att göra barnens röst hörd kommer vi under år 2022 att fortsätta fråga barn om 
klimatet på nätet och vad de stöter på i spel och sociala medier. Då vi hämtar information från barn följer 
vi Rädda Barnens checklista för delaktighet för att säkerställa att delaktigheten blir trygg, verklig och 
meningsfull. Åländska barns frågor om nätet finns på vår hemsida. 

  
Barnens internets samarbete med dagis och skolor är en central del i verksamheten. De färdiga forum i 
form av föräldramöten som skolor och dagis erbjuder möjliggör att en bredd av föräldrar nås. Skolornas 
arbete för att förhindra mobbning och utsatthet innefattar även information om den digitala världen. Här 
är Barnens internet ett stöd för skolorna, där de kan kontakta Rädda Barnen om de har generella 
kunskapsfrågor men också i handledning kring enskilda fall. Samarbete med skolor och andra instanser 
som Fältarna, Studerandehälsan, KST och civilsamhället är viktig för verksamheten.   
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Rädda Barnen och Fältarna startade år 2019 diskussioner kring hur barn och unga på Åland påverkas av 
att titta på porr samt avsaknaden av information riktat till både vuxna och barn om denna fråga. Den 6 

april 2020 lanserades därför projektet #prataomporr. Projektet pågår under två år, 2020-2022 och 
genomförs med befintliga resurser. Under 2022 ska en slutrapport tas fram och projektet presenteras för 
yrkesverksamma och allmänheten.  
 

Målsättning Åtgärd 

Barn och vuxna har uppdaterad kunskap om en sund 
och säker internet- och medieanvändning, vilket 
möjliggör till att en aktiv dialog förs mellan 
generationer samt att föräldrarna blir stärkta i rollen 
som mediefostrare.  
 
Barn blir bra medieanvändare och känner sig trygga 
att röra sig på olika digitala plattformar och får stöd. 
 

Erbjuda lektioner och föreläsningar till åländska 
skolor, främst elever i årskurs 2, 4 och 6.  
 
Erbjuda lektioner till barn på dagis, ålder 5-7 år. 
 
Erbjuda dagis och lågstadieskolor föreläsningar i 
anslutning till föräldraträffar.   
 

Barn och vuxna får information och stöd kring 
nätrelaterade situationer och nätbrott. 
 

Erbjuda råd och stöd till barn, föräldrar och 
professionella i frågor om nätrelaterad lagstiftning 
samt upprätthålla aktuell information till barn och 
vuxna på hemsidan och via sociala medier.   
 

Samarbeten med andra aktörer. 

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

Genom delaktighet samla barn och ungas åsikter och 
erfarenheter och förmedla dem till föräldrar och 
andra viktiga vuxna i barns närhet samt till 
makthavare. 
 

Verksamheten deltar i föreningens arbete med unga 
för att få en fördjupad kunskap om vilka digitala 
plattformar som unga använder.  
 

Föräldrar, professionella och andra viktiga vuxna som 
möter barn har kunskap om porrens skadeverkning 
på barn och unga och kompetens att prata och 
diskutera detta med barn och unga. Bidra till en 
offentlig diskussion om porrens påverkan på barn och 
unga. 
 

Projektet #prataomporr gör ämnet synligt på sociala 
medier, i media samt i grupper av professionella som 
möter barn och ungdomar.  
 
Projektets slutrapport blir underlag för att identifiera 
eventuellt fortsatt behov av insatser.  

 
 

 

 

  



Verksamhetsplan år 2022    

 9 

2.3 BARNKONVENTIONSVERKSAMHET 

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa åtgärder och andra 
åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i barnkonventionen. 

Artikel 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter  
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller i vardagligt tal barnkonventionen, är centralt i allt arbete som 
Rädda Barnen bedriver. För att bidra till implementering och efterlevnaden av barnkonventionen i det 
åländska samhället arbetar vår barnkonventionsansvariga på ett mångfacetterat sätt. Arbete sker på flera 
nivåer, med olika metoder och i samverkan med olika aktörer. Vi arbetar med att öka kunskapen om 
barnkonventionen generellt där vi särskilt har fokuserat på att stärka rättighetsbärarna, dvs barnen, och på 
att utbilda beslutsfattare och andra viktiga vuxna i barns närhet. Inom ramen för den sociala hållbarheten 
erbjuder Rädda Barnen föreläsningar och kurser om barns rättigheter, metoder för hur rättigheterna kan 
förverkligas och praktisk handledning vid beslutsprocesser som handlar om barn och unga. Behovet av ett 
barnrättskunnande i det åländska samhället är fortsättningsvis en fråga Rädda Barnen vill möta. Detta gör 
vi genom att erbjuda fortbildning och genom att beslutsfattare, tjänstemän och andra personer som 
arbetar med barn tar kontakt och ber om stöd i arbetet med att säkra ett barnperspektiv och 
barnsrättsperspektiv.  
 
Under 2020-2021 har Rädda Barnen påbörjat samordningen av en process för att ta fram en 
alternativrapport från Åland till FN:s barnrättskommitté. Rapporteringsprocess till barnrättskommittén 
kommer att fortsätta under året 2022 och vår förhoppning är att representera Åland vid 
barnrättskommitténs pre-session med civilsamhället om vi får en inbjudan. En viktig del i arbetet med 
alternativrapporten är att resultaten används på ett konstruktivt sätt därför planerar Rädda Barnen att 
fortsätta sprida och diskutera innehållet under året. 
 
Rädda Barnen Finland har under år 2021 tagit fram svenskspråkigt material gällande barn i kris. Utgående 
från det materialet och från ett kartläggningsarbete som skett hösten 2021 kommer Rädda Barnen på 
Åland erbjuda utbildning och stöd gällande krisberedskap med fokus på barn under år 2022. Från och 
med år 2022 är Rädda Barnen på Åland även en av Frivilliga räddningstjänstens medlemsorganisationer, 
vilket möjliggör nya former av samverkan för att säkra ett barnrättsperspektiv inom krisberedskapen på 
Åland.  
 
Under år 2021 har Rädda Barnen på Åland som förening gått igenom en process med att arbeta fram en 
trygghetspolicy för den egna organisationen och under år 2022 har vi möjligheten att erbjuda stöd och 
hjälp för andra organisationer och institutioner i arbetet med att säkerställa en trygg och säker verksamhet 
för alla barn.  
 

Målsättning  Åtgärd  

Tjänstemän, personal och förtroendevalda har 
kunskap om barnkonventionen och dess 
grundläggande principer.  

  
Kommunal och landskapsförvaltning genomför 
barnkonsekvensanalyser vid beredning av 
budget, lagstiftning och andra ärenden som 
berör barn.   

  

Upprätthålla kontakten med kommuner och landskapet 
för att erbjuda information och utbildning i 
barnkonventionen.  

  
Erbjuda handledning vid genomförandet av 
barnkonsekvensanalys.   

  
Sprida goda exempel på genomförandet av 
barnkonsekvensanalys.   

  
Barn och unga har kännedom om 
barnkonventionen och har en förståelse för och 
tillit till dess påverkan på samhället.   

Erbjuda grundskolor och skolpersonal workshops om 
barnkonventionen.   
Projekt i samarbete med dagis/skola.   

  
Ökad kännedom om barnkonventionen och 
barnrättsfrågor i samhället.  

 Uppmärksamma barnkonventionens dag den 20 
november.   
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Skapa och sprida informationsmaterial om 
barnkonventionen.  
 
Med hjälp av en alternativrapport från civilsamhället till 
barnrättskommittén exemplifiera barns livssituation och 
lyft fram rekommendationer från barn och 
organisationer som arbetar med barn och unga samt öka 
kännedom om hur rapporteringsprocess till FN:s 
barnrättskommitté ser ut.  

 

Ökad kännedom och kunskap om att säkerställa 
en trygg och säker verksamhet för alla barn i alla 
situationer 

Samverkan med Frivilliga Räddningstjänsten på Åland 
med att uppmärksamma barn och deras behov i olika 
krissituationer och beredskapsarbete.  
 
Erbjuda fortbildning gällande barn i kris till relevanta 
aktörer på Åland.   
 
Erbjuda fortbildning gällande planeringen av 
verksamheter och aktiviteter där alla barns trygghet är 
en prioritet.    
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2.4 UNGDOMSVERKSAMHET  

Alla barn har rätt att utrycka sin mening och få den respekterad.  
Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Föreningens satsning på att stärka ungas roll i organisationen och i samhället är nu en integrerad del av 
föreningens verksamhet. Arbetet innebär att ge rättighetsbärarna en möjlighet till att ta en aktiv roll i 
föreningen och på arenor där samhällsfrågor diskuteras. Rädda Barnen vill möjliggöra för unga att själva 
föra sin talan i frågor som berör. Rädda Barnen skapar aktiviteter för och tillsammans med unga 
föreningsmedlemmar och icke-medlemmar som visar intresse för barnrättsfrågor.  
 
Rädda Barnen vill testa och utveckla olika möjligheter och plattformar för ungas delaktighet tillsammans 
med ungdomar som vill engagera sig med barnrättsfrågor. Vi vill speciellt fokusera på att se till att 
ungdomar och grupper av ungdomar som inte ofta hörs i samhället får möjlighet att höras och dela med 
sig av deras åsikter och erfarenheter. Föreningens arbete med ungas delaktighet sker när möjligt i 
samarbete med andra aktörer och har en flexibilitet för att möta idéer och förslag. Ungdomar har själv lyft 
fram att det ska finnas olika möjligheter och metoder för dem att få sina röster hörda i aktuella 
samhällsfrågor och Rädda Barnen vill bidra till det arbetet.  
 
En av formerna för ungas egen organisering är ungdomsträffar som sedan år 2016 är ett etablerat koncept 
som introducerades av det årets barnkonventionspiloter och bygger på att unga ordnar aktiviteter där unga 
kan träffas, lära sig mer om barnrättsfrågor och diskutera aktuella samhällsfrågor. Planeringen sker 
tillsammans med unga och personal.  
 
En viktig del i att stärka unga och sprida kunskap om barnkonventionen är möjligheten att erbjuda 
sommarjobb som barnkonventionspilot. Barnkonventionspiloterna får under fyra veckor lära sig mer om 
barnkonventionen, om det åländska samhället och om möjlighet till engagemang och påverkansarbete. 
Detta arbete stärker både unga och samhället  
 
Barnkonventionsansvarig är också ansvarig för ungdomsarbetet. Arbetet möjliggörs genom anställd 
personal, resurser från samtliga medarbetare samt insatser från föreningens styrelse. Föreningen har i dag 
en liten utbildarpool med unga som på uppdrag kan utbilda i barnkonventionen. Under året erbjuds 
möjligheter till en fördjupad utbildning samt en grundutbildning för nya utbildare.  
 

Målsättning Åtgärd 

Möjliggöra för fler unga barnrättskämpar i 
föreningen och stärka dem som rättighetsbärare. 
 
Utveckla ungas kunskaper om barns rättigheter, 
påverkansarbete, demokrati och ledarskap. 
 
 

Testa och utveckla olika möjligheter för att öka ungas 
delaktighet i samhället, så som ungdomsträffar som berör 
aktuella frågor och arrangeras tillsammans med 
ungdomar. Speciell fokus på de grupper som inte så ofta 
hörs i samhället. 
 

Anställa sex barnkonventionspiloter under sommaren 
2022. 
 

Erbjuda utbildarutbildning för unga om barns rättigheter 
samt möjligheter att hålla workshops och föreläsningar 
om temat för barn, unga och vuxna. 
 

Möjliggöra att unga barnrättskämpar i 
föreningen kan skapa ett eget forum för att 
organisera sig.   

Stödja ungas organisering i föreningen, och möjliggöra att 
de kan arrangera egna aktiviteter i föreningens namn. 
Metoder, ramar och processer utarbetas i samklang med 
föreningens mission, vision och värdegrund. 
 

Handleda ungdomsmedlemmar i styrelsen under sin 
mandatperiod. 
 

Föreningens unga verkar både lokalt och 
internationellt för barns rättigheter.  

Bevaka internationella barn- och ungdomsfrågor och delta 
i de forum som intresserar unga medlemmar.  
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 Överlämna en egen barnrapport till FNs 
barnrättskommitté och sprida info om rapportens 
innehåll samt rapporteringsprocessen på ett barnvänligt 
sätt.  
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2.5 BARN I SOCIALT UTSATTA LIVSSITUATIONER    

 

Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.   
Artikel 6 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 

Barn har rätt till bästa möjliga hälsa.   
Artikel 24 i FN:s konvention om barnets rättigheter  

 
Barn har rätt till lek, vila och fritid.   

Artikel 31 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
I verksamheten socialt utsatta barn arbetar vi med att på olika sätt stödja och stärka barn som lever i en 
utsatt livssituation. Under år 2022 är fokus på barn som är anhöriga och barn som är 
familjehemsplacerade. Verksamhetens målgrupper går in i varandra genom att de placerade barnen ofta 
tillhör gruppen anhöriga barn, det vill säga anhörig till en förälder eller familjemedlem som har psykisk 
ohälsa eller ett beroende. 
 
Statistik och information från våra närregioner visar att de barn som lever i en utsatt livssituation på grund 

av psykisk ohälsa eller beroende i familjen är många. Forskning har visat att sex procent av alla barn i 

Finland har en förälder med ett svårt beroende. I Finland har också A-klinikstiftelsen gjort en 

befolkningsundersökning riktad till 16-20 åringar angående den ungas eget bruk av alkohol och droger, 

men också hur föräldrarnas förhållningssätt till alkohol och droger samt bruk av dessa påverkat den unga. 

Utav dessa uppger 30 procent att de lidit av förälders drickande. I Sverige är organisationen Maskrosbarns 

samlade bild att vart fjärde barn har en förälder som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som 

utsätter dem för våld.  

 
Barn som växer upp som anhörig till en vuxen med psykisk ohälsa eller ett beroende påverkas av de 
vuxnas oro, av sin egen oro, förändringar i vardagen, stort ansvarstagande, bristande omsorg och svåra 
upplevelser. Barnen har betydligt större risk än andra barn för egen psykisk och fysisk ohälsa samt även 
för utsatthet i vuxen ålder. Barn som lever med sjuka vuxna får sällan sin röst hörd och av bland annat 
lojalitet har de svårt att söka hjälp för sin egen del. För att få sina rättigheter tillgodosedda behöver vissa 
barn få mer stöd än andra barn, barn som anhöriga är en sådan barngrupp. 
 
I verksamheten arbetar vi för att säkerställa de anhöriga barnens rätt till hälsa, delaktighet, lek, vila och 

fritid genom att ordna läger och kamratstödsgrupper (Ninni-grupper) där barn får träffa andra barn med 

liknande erfarenheter, positiva sociala upplevelser, kunskap, bekräftelse och möta trygga vuxna kan vi öka 

de faktorer som behövs för ett barns positiva utveckling.  

 

De olika aktiviteterna riktar sig till olika åldrar och upplägget och metoderna skiljer sig åt för att nå brett:  

• Kamratstödsgruppen (Ninni-gruppen) för anhöriga barn riktar sig till barn i åldrarna 10-12 år och 

bygger på en träff per vecka under en elvaveckorsperiod. Den första gruppen för denna åldersgrupp 

startade hösten 2021.  

• För att verksamheten med kamratstöd ska bli kontinuerlig, barnen ska ges möjlighet till fortsatt 

gemenskap och rekryteringen till nya grupper och läger underlättas vill Rädda Barnen erbjuda barn 

som deltagit i läger eller grupp möjligheten att komma till samtalsträffar. Under år 2022 planeras fyra 

träffar/termin.  

• Sommarläger (”Ninni-lägger”) för anhöriga barn har två åldersgrupper i år då vi planerar ett läger 

med  målgruppen 12-17 åringar från Åland och Österbotten tillsammans med Folkhälsan på Åland 

och Usm samt ett kortare läger för yngre åländska barn, ca 10-12 åringar, i samarbete med Folkhälsan.  

För att säkra utsatta barns rättigheter har vi även arbetat med att öka kunskapen hos vuxna som möter 
barnen. Rädda Barnen har under de senaste åren samverkat med ÅHS för att barn som är anhöriga i 
sjukvården ska få den information och det stöd det behöver och har rätt till. När en vuxen som har hand 
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om barnet har en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, är 
missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel är barnet i särskilt utsatt situation. Det 
gäller även när en förälder avlider. I samarbetet har vi lyft barnperspektivet i vården och konkret har 
personal fått stöd i att uppmärksamma anhöriga barn. Inom ÅHS har det utsetts barnombud och under år 
2022 kommer Rädda Barnen att bistå ÅHS personal då de ordnar träffar för barnombuden med teman 
som berör barnrätt och barnperspektiv. Rädda Barnen planerar också att ta fram material riktat direkt till 
barn som är anhöriga. 
 
Barn som bor i familjehem är verksamhetens andra målgrupp. I första hand de barnen som är placerade 
att bo i familjehemmet, men också familjens övriga barn. Tack vare ekonomiskt stöd från stiftelsen 
Bensow har Rädda Barnen har under de senaste sju åren arbetat fokuserat med frågor som rör familjevård. 
Under år 2022 fortsätter föreningen med stiftelsens stöd att aktivt bidra till att en jämlik familjevård på 
svenska stärks. Arbetet sker i samarbete med aktörer i Svenskfinland. 
 
År 2022 kommer Rädda Barnen för fjärde gången att arrangera Familjehemshelg, ett helgläger för hela 
familjehemmet. Deltagarantalet, som vuxit för varje gång, är nu uppe i 70 personer. Både barn och vuxna 
har uppskattat att få umgås med familjehem från hela Svenskfinland på svenska. På Åland har Rädda 
Barnen ordnat nätverksträffar på Åland, både enbart för vuxna och för hela familjehemmet och 
stödfamiljen. Alla som haft ett uppdrag för barnskyddet har varit välkomna med gratis. Rekreation och 
samvaro för hela familjen har varit särskilt uppskattat. Rädda Barnen planerar att fortsätta ordna träffar 
under året. Förhoppningen är att KST därefter ska ha möjlighet att erbjuda kamratstöd för de åländska 
familjerna.  
 
På initiativ av ungdomarna på Familjehemsläger 2021 kommer vi att fortsätta ordna digitala träffar för 
ungdomar i familjehem år 2022 tillsammans med Vasa familjevård. Under våren kommer fem träffar att 
ordnas. Träffarna leds av en ansvarig ledare och en resursledare med erfarenhet av att bo i familjehem. 
Alla ungdomar i familjehemmet är välkomna att kostnadsfritt delta (enligt föreningen Pesäpuus koncept 
Meidän sakki/ Vårt gäng). Organisationen Knas Hemma kommer att engageras i verksamheten. Rädda 
Barnen kommer att fortsätta aktivt stöda utvecklingen av verksamhet och material för yngre barn på 
svenska, till exempel Maxida Grävling. Genomgående målsättning med insatserna riktade till barn och 
ungdomar är framför allt att ge dem tillgång till information och gemenskap på svenska, men också att ge 
dem delaktighet i utvecklingen av familjevård genom att ta vara på och lyfta deras röster till vuxna som 
bestämmer. 
 
Våren 2022 avslutas en ”Förberedande utbildning för familjehem” där Rädda Barnen utbildar på uppdrag 
av KST. 
 
Våren 2022 kommer Rädda Barnen att tillsammans med Förbundet för familjevård i Finland och Pesäpuu 
r.y. vara värd för Nordiska fosterhemsorganisationens (NOFCA) årsmöte och seminariedag på Åland. 

 

Målsättning Åtgärd 

Barn som anhöriga till vuxna med 
beroende eller psykisk ohälsa ska få 
stöd och möjlighet att träffa andra barn 
i samma situation. 
 
  

Två sommarläger för barn och ungdomar som växer upp med en 
förälder eller annan vuxen i familjen som har psykisk ohälsa eller ett 
missbruk (i samarbete med österbottniska USM r.f och Folkhälsan på 
Åland r.f). 
 

En kamratstödsgrupp för barn (10-12 år) som växer upp med en 
förälder eller annan vuxen i familjen som har psykisk ohälsa eller ett 
missbruk.  
 

Samtalsträffar för barn- och ungdomar 12-17 år) som växer upp med 
en förälder eller annan vuxen i familjen som har psykisk ohälsa eller 
ett missbruk.  
 

Barn som är anhöriga till sjuka vuxna 
ska få den information och det stöd de 
behöver och har rätt till. 

Bistå ÅHS personal då de ordnar träffar för sina Barnombud med 
teman som berör barnrätt och barnperspektiv. 
Ta fram material riktat direkt till barn som är anhöriga. 
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Utsatta barns rättigheter stärks i 
lagstiftning och i praktiken. 

Bedriva påverkansarbete. Bidra i Rädda Barnens remissarbete. 

 

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

Fortsätta söka och sprida riktlinjer, metoder och material (på 
svenska). 
 

Upprätthålla nätverk för familjehem på Åland. 

Bedriva påverkans- och utvecklingsarbete (särskilt genom samarbete 

med KST). Bidra till Rädda Barnens remissarbete och råd i enskilda 

frågor. 

Familjehemsplacerade svenskspråkiga 
barns rätt till väl förberedda och 
fortbildade familjehem garanteras. 

Genomföra förberedande utbildning, och annan utbildning i enlighet 
med familjevårdarlagen vid behov på Åland, genom avtal med KST 
(separat finansiering) 

Medvetenheten om och kunskapen 
kring familjehemsplacerade barns 
situation förbättras. 
 

Bidra till att öka tillgången på/spridning av svenskspråkig 
information om familjehemsverksamhet och erfarenheter på Åland 
och i fasta Finland.  

Den svenskspråkiga 
familjehemsverksamheten i Finland 
stärks på längre sikt. 
 

Ordna familjehemshelg 2022 för familjehem i Svenskfinland. 
 

Ordna NOFCA årsmöte & seminariedag i samarbete med Förbundet 
för familjevård och Pesäpuu. 
 

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

Ordna digitala träffar för ungdomar i familjehem i samarbete med 
Vasa familjevård. 
 

Stöda utvecklingen av metoder och material för yngre barns 
delaktighet på svenska, t ex Maxida Grävling. 
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2.6 UTBILDNING & INFORMATION 

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser 
och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn. 

Artikel 42 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Information och utbildning är viktiga komponenter i arbetet med barn och barnets rättigheter. Rädda 
Barnen-organisationer världen över arbetar med att samla in och förmedla kunskap. Med kunskapen som 
bas försöker Rädda Barnen sedan informera och utbilda människor som verkar i barns närhet, allt från 
familjen i närsamhället till beslutsfattare på global nivå, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 
barnen. Rädda Barnen vill göra en betydande insats för utsatta barn på Åland genom att bidra till fortsatt 
kompetensutvecklingsarbete i barnrättsfrågor tack vare föreningens nätverk i Norden och internationellt.  
 
Under år 2022 planeras Rädda Barnens verksamhet i anslutning till firandet av Åland 100 år och utgående 
från arbetet med Civilsamhällets rapport om barns rättigheter på Åland och den kommande 
alternativrapporten som sänds till FN lyfta barnrättsfrågor till beslutsfattare på lokal, nationell och 
internationell nivå.  
 
Under rubriken utbildning och information samlas kostnader för konkreta satsningar i form av 
utbildningstillfällen, material och litteratur kopplat till våra verksamhetsområden.  
 

Målsättning Åtgärd 

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

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

Upprätthålla, uppdatera och bjuda ut vårt bibliotek 
med litteratur och material om Barnkonventionen 
och ämnen som berör barn.  
 

Dela ut en föräldrarstödjande bok med utgångspunkt 
i barns rättigheter.  
 

Dela ut Rädda Barnen-priset för att visa på goda 
exempel på barnrättsinsatser.  
 

Bidra med ett barnrättsfokus i firande av Åland 100 

år.  

Identifiera utbildningsbehov och planera 
genomförande med aktörer inom olika sektorer. 
 
  

Inspirera vuxna i barns närhet att arbeta utifrån ett 

barnrättsperspektiv.  

Dela ut Rädda Barnen-priset för att visa på goda 
exempel på barnrättsinsatser.  
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2.7 BIDRAG & STÖD  

Konventionsstaterna skall erkänna rätten för varje barn att åtnjuta social trygghet 
Artikel 26 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

Rädda Barnens barnfond  
Rädda Barnen har genom föreningens barnfond möjlighet att ge stöd till barn och barnfamiljer på Åland. 
Grundtanken med vår barnfond är att barn som lever i ekonomisk utsatthet får möjlighet att delta i 
aktiviteter eller en upplevelse som familjen inte annars har råd med. Stödet från barnfonden ges 
exempelvis till födelsedagspresenter, kalasbidrag, julklappar, cyklar och annat som rör hobby och fritid. 
Det är vanligt att Rädda Barnen hjälper med deltagar- och terminsavgifter till ledarledda fritidsaktiviteter. 
Stödet från Barnfonden möjliggör även upplevelser i samband med skollov. Utgångsläget är att Rädda 
Barnen inte ger stöd för saker som kommunerna har skyldighet enligt lag att ge. Då lagstiftningen 
möjliggör tolkning är gränsdragningen svår. Möjlighet att ge stöd styrs av de intäkter barnfonden får. Alla 
ansökningar behandlas därför individuellt och utifrån fondens aktuella ekonomiska situation. Föreningen 
utgår alltid ifrån barnets behov, men stödet kan komma hela familjen till godo. 
 
Rädda Barnens barnfond ger både möjligheten att stödja direkt till barn, samtidigt som vi genom 
påverkansarbete vill skapa långsiktig förändring så att inget barn ska växa upp i ekonomisk utsatthet. 
 
Brennings stipendiefond 
Genom Brennings fond delar Rädda Barnen sedan många år ut diplom och stipendier till eleverna i 
avgångsklassen i träningsskolan.  
 
Uppgifterna gällande enskilda personer som får stöd genom Barnfonden är konfidentiella. Erfarenheterna från 
arbetet används dock för att ge perspektiv och kunskap om situationen för barnfamiljer som lever i ekonomisk 
utsatthet.  
 

Målsättning Åtgärd 

Rädda Barnen har bidragit till att barn i 
socioekonomiskt utsatta situationer har fått sina 
rättigheter tillgodosedda.  
 
Långsiktiga och konsekventa åtgärder för ett socialt 
hållbart samhälle där alla individer får sina  
rättigheter respekterade och erbjuds en livsmiljö där 
de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha  
en god hälsa, är etablerade. 
 
Stärka barnets och familjens möjligheter att 
utvecklas.   

 

Bevilja bidrag till barn och barnfamiljer ur 
barnfonden.  
 
Använda den erfarenhet och perspektiv som samlas 
vid handläggningen av barnfonden till att påverka och 
informera om ekonomisk utsatthet.   
 
Samverka mellan offentliga aktörer och civilsamhället 
för att på lång sikt skapa ett  
samhälle som är socialt hållbart. 

Elever vid träningsskolan får en uppmuntran för sina 
studier. 

Dela ut stipendier till samtliga elever i avgångsklassen 
vid Träningsskolan. 
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3. INTERNATIONELL VERKSAMHET  

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 
Artikel 6 i FN:s konvention om Barnets rättigheter 

 
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras 

Artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter skall konventionsstaterna vidta sådana åtgärder 
med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för 
internationellt samarbete 

Artikel 4 i FN:s konvention om barnets rättigheter 

 
Rädda Barnen är en internationell barnrättsorganisation som verkar i över 120 länder. Vi arbetar både med 
akutinsatser och långsiktigt med fokus på barn och barns rättigheter. Rädda Barnen finns på plats tack 
vare att det finns människor som vill stödja vårt arbete. Vi kanaliserar vidare stöd till Rädda Barnens 
insatser världen över genom Katastroffonden och andra aktuella insamlingsändamål.  
 
Rädda Barnen på Åland stödjer och samlar in pengar för katastrofhjälp för insatser runtom i världen, ett 
stöd som förmedlas genom Rädda Barnen Finland i Helsingfors. Behovet av insatser i världen är stort och 
Rädda Barnen vill möjliggöra stöd för både akuta insatser och utvecklingsarbetet.   
 

 

Målsättning Åtgärd 

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.  
 

Riktade insamlingar genom sparbössor, bankgiro, via 
hemsida.  
 

Möjligheten att stödja ett specifikt utvecklingsprojekt 
genom exempelvis egeninsatsen vid en ansökan från 
Rädda Barnen Finland till Utrikesministeriet 
undersöks. 
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Rädda Barnen på Åland är del av Save the Children International, med samma mission, vision och värderingar 

DEL 2 - BUDGET 2022 
 

BUDGETFÖRSLAG 2022 

 

Kommentar till budgeten:      
-Ansökan grundar sig på Rädda Barnens ordinarie verksamhet. I år ansöker föreningen även om Paf-stöd 
för barnkonventionspiloternas löner. 

-Minskade kostnader tack vare lägre hyreskostander (jmf med budgeterad ökad kostnad år 2021), färre  

anställda och omorganiseringen av kansli/info.     

-Lekterapin tillfälligt minskad arbetstid till 80 procent ( 100 procent tjänst).   
-Föreningen har inga reseveringar av Paf-medel kvar från tidigare bokslut.   

     

     

Summering budget år 2022      

Totala kostnader 2022 -429 920    

Totalt ansökt PAF 2022 314 500    

Reservering PAF 0    

Egna intäkter och tillförda medel 37 650    

Egna medel/kapital  14 500    

Understöd (Bensow mfl) 55 000    

Reserverig Bensow 8 270    

       

Egenfinansiering av totala budgeten -12 %    

PAF-ansökan 2022 andel av totala budget -73 %    

PAF reserverat från tidigare anslag 0 %    

Bensow reservering  -2 %    

Understöd Bensow mfl -13 %    

     

     

PAF ansökan 2022    PAF ansökan 2021   

Administration 110 600  Administration 125 200 

Lekterapi 42 900  Lekterapi 48 780 

Barnens internet 45 250  Barnens internet 45 590 

Barnkonventionsverksamhet  57 500  Barnkonventionsarbete 56 090 

Information och utbildning 4 000  Info & utbildning 10 000 
Socialt utsatta barn inkl barngrupp och 
läger 45 250  Socialt utsatta barn  52 650 

Barnkonventionspiloter  9 000      

Summa ansökan 314 500  Summa ansökan 338310 

     Beviljat 2021 225000 

     Tidigare resevering  31 809,61 

         

     Totalt Paf-medel 2021  256 810 
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   Bokslut 2020 Budget 2021 Budget 2022 

Ordinarie verksamhet    

      

Intäkter  10255,64 2000,00 18150,00 

      

Kostnader     

Personal   -269163,74 -292235,00 -288590,00 

Avskrivning   -0,17 0,00 0,00 

Övriga kostnader  -95857,89 -124725,00 -113180,00 

Kostnader sammanlagt -365021,80 -416960,00 -401770,00 

      

Överskott/underskott -354766,16 -414960,00 -383620,00 

      

Tillförda medel     

Intäkter   54844,38 18300,00 16900,00 

Kostnader  -49816,77 -29550,00 -28150,00 

      

Överskott/Underskott 5027,61 -11250,00 -11250,00 

      

Investerings- och finansieringsverksamhet    

Ränteintäkter/räntekostnader 1494,14 2600,00 2600,00 

      

Allmänna understöd  313555,70 336000,00 369500,00 

      

Reserveringar/fondöverföring  -1221,77 36990,00 22770,00 

      

Räkenskapsperiodens överskott -35910,48 -50620,00 0,00 
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Sammanställning av budget 2022 per verksamhetsområde 
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