
FÖRMÖTE MED FN:S BARN-
RÄTTSSKOMMITTÉ I GENEVE

På ÅHS har vår lekterapeut 
samarbetat med sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal för 
att förbättra inomhusmiljön på 
barnavdelningen. 

Totalt hölls lektioner för 848 barn i 14 av 
de åländska skolorna. En onlinelektion för 
17 barn. Träffade 151 barn på 8 daghem, 
8 barn som hemskolas och 12 barn i en 
förening. Föreläste för 194 föräldrar. 

Vi utbildade barn och
föräldrar om barns 
rättigheter, kroppslig 
integritet och lagen i 
relation till internet. 

Vi skickade in 
Ålands första 
alternativ- 
rapport till 
FN samtidigt 
som barn inom 
föreningen 
skickade in en 
egen rapport

TVÅ RAPPORTER SKICKADES 
TILL FN

PROJEKTET #PRATAOMPORR 

Ljuvliga skogsdjursbilder har monterats upp 
på varje vårdrum på avdelningen samt på 
mottagningens dörrar till samtliga läkar-
kanslier och vi har fortsatt planera för mer 
målningar. Tanken är att skapa en naturtro-
gen och intressant ”tematråd” som startar 
på mottagningen och kan följas hela vägen 
till in till avdelningen. 

Rädda Barnens och Fältarnas projekt 
#prataomporr avslutades detta år, men 
den kunskap som projektet 
genererat lever kvar. 

Utgående från de behov 
som identifierats inom 
projektet arrangerades 
en föreläsning med Ulla 
Thorslund, leg. psykolog, 
för att föreläsa om 
unga sexualförövare.

KORT OM VÅR VERKSAMHET ÅR 2022 Åland

I VÅR STYRELSE FINNS TVÅ 
UNGDOMSREPRESENTANTER. 

ÅR 2022 HADE VI 352 
BETALANDE MEDLEMMAR 
Varav 66 ungdomsmedlemmar 
(under 29 år). 

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

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

VISION:

MISSION:

VÅRA VERKSAMHETER 2022 
FINANSIERADES AV: 

PAF
Stiftelsen Bensow
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 
Odd fellows
Folkhälsans Luciamedel 
#discgolfcharityday

Medlemsavgifter 
Deltagaravgifter 
Gåvor
Insamlingar
Räntor & dividend

Ett rekordstort antal julklapps- 
ansökningar gav också ett  
rekordstort gensvar. 10 250 € 
samlades in till julen. 

66

286

Dessa var under 
år 2022 Samuel 
Dreyer och Julia 
Valkeapää. 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger och 
genomsnittnärvaron har varit drygt 11 
(mellan 8-16 personer). 

VI FICK 126 NYA GILLARE PÅ 
FACEBOOK & 77 NYA FÖLJARE 
PÅ INSTAGRAM.

1886 personer gillar 
oss på Facebook. 

665 följer oss på 
instagram. 

##PPRRAATTAAOOMMPPOORRRR
ETT SAMARBETSPROJEKT 
MELLAN RÄDDA BARNEN 
PÅ ÅLAND OCH FÄLTARNA 
ÅR 2020-2022

RAPPORT

Rädda Barnen representerade det 
åländska civilsamhället vid förmötet 
med syfte att ge barnrättskommittén 
ett så bra underlag som möjligt inför 
deras möte med de finska och åländska 
regeringarna gällande genomförandet av 
barnkonventionen. 



NY LARMGRUPP INOM 
FRIVILLIGA RÄDDNINGS-
TJÄNSTEN PÅ ÅLAND. 

VI GJORDE VÅRA 
RÖSTER HÖRDA:

Under år 2022 skickade vi in 6 
olika remissvar och deltog 
i olika höranden där barns 
livssituation exemplifierades 
och barnkonsekvensanalys 
förespråkas. 

VI HAR TAGIT FRAM EN NY 
TRYGGHETSPOLICY FÖR VÅR 
ORGANISATIONUNDER 

SOMMAREN 
ANSTÄLLDE VI 6 
UNGDOMAR 

Barnkonventionspiloterna 
jobbade med temat barns 
rätt till trygghet. 

VÅRA BARNKONVENTIONS-
PILOTER SAMARBETADE MED 
MARIEHAMNS STAD...

...för att öka barns delaktighet 
i arbetet med att planera 
upprustningen av parken 
på torget i Mariehamn. 
Barnkonventionspiloterna 
planerade och genomförde en 
parkdag där barn och unga 
berättade om sina idéer och 
önskemål på ett barnanpassat 
sätt.

VI ORDNADE KAMRATSTÖD 
FÖR BARN OCH UNGA 
(10-17 ÅR) 

Vår ”Ninni-verksamhet” för 
barn som har erfarenhet av 
att en vuxen i familjen har 
psykisk ohälsa eller 
ett beroende har vuxit!  

Nytt för i år: Samtals- 
grupp för tonåringar och 
läger för 10-13 åriga barn.

Vi samarbetade med 
landskapsregeringen i arbetet  
med barnkonsekvensanalys till 
den nya vägtrafiklagen.

Tillsammans med infrastrukturavdelning-
en har ett underlag tagits fram för att ta 
reda på barn och ungdomars åsikter om 
lagförslaget till ny vägtrafiklag.

KORT OM VÅR VERKSAMHET ÅR 2022 Åland

Har delats ut 
till åländska barn-
familjer under år 
2022 tack vare 
stödet till vår 
barnfond.

Rädda Barnens arbete i 
Ukraina, Indien, Somalia, 
Jemen och Sudan fick 
totalt 21 000 € i stöd.

269 JULKLAPPAR 

147 Stöd till fritids- & hobby,  
födeledagsfirande & upplevelser

131 MATSTÖD

Rädda Barnen startade en egen 
larmgrupp inom FRT på Åland 
och har nu beredskap att sätta 
upp barnvänliga platser vid olika 
krissituationer på Åland.

VI ORDNADE LÄGER 
FÖR FAMILJEHEM

Tillsammans med Familjevården 
i Österbottens Välfärdsområde 
ordnade vi läger för familjehem 
från Svenskfinland på Åland. 
Lägret som ordnades för fjärde 
gången var fullsatt.

VI ARRANGERADE 
UTBILDNINGAR INOM 
BARNSKYDDET  

På uppdrag av Kommunernas socialtjänst 
har vi ordnat utbildningar för blivande 
stödpersoner, stödfamiljer och familjehem.

BARN I VÄRLDEN

Ert stöd ger oss kraft att förbättra 
barns liv på Åland och i världen.

Vi vill tacka alla 
medlemmar, givare och 
samarbetspartners. 


