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Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan
1. Inledande information
Organisationsuppgifter
Skriv organisationens namn på samma sätt som det är registrerat som på Skatteverket, det förenklar processen.
Organisationens namn
Rädda Barn Lokalförening Malmö

Summa som organisationen ansöker om från
arbetsmarknads- och socialnämnden 2021
100 000kr

Organisationsnummer
802514-8282

Firmatecknarens kontaktuppgifter
Det är endast firmatecknaren som kan ansöka.
Malmö stads handläggare kommer använda firmatecknarens kontaktuppgifter för att kontakta er vid frågor om er ansökan. Det
är också via firmatecknarens e-postadress ni får reda på när nämnden tagit beslut om bidragsfördelning. Det är därför viktigt
att bevaka de kontaktuppgifterna.
För- och efternamn
Edita Hrlovic Kovacevic
E-postadress
ordf.lf.malmo@medlem.rb.se

Mobiltelefon
0704249725

Notifieringar
E-post

Samtycker ni till att information som ni uppger i ansökan om er verksamhet får publiceras på Malmö stads
hemsida?
Syftet är att kunna informera besökare på hemsidan om verksamheter som beviljats bidrag och vilka kontaktuppgifter de har.
Ja
Använder ni bankgiro eller postgiro?
Bankgiro
Skriv in bankgironummer
467-1913

2. Kontaktuppgifter
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Malmö stad
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Information
Om organisationen inte har ett gemensamt telefonnummer eller gemensam e-postadress kan ni uppge telefonnummer och e-postadress
till lämplig kontaktperson.

Organisationens postadress
Ledebursgatan 5

Organisationens postnummer
21155

Organisationens telefonnummer
0704249725

Organisationens e-postadress
lf.malmo@medlem.rb.se

Har ni en besöksadress?
Ja
Besöksadress
Besöksadress
Ledebursgatan 5

Postnummer
211 55

Har ni någon hemsida?
Ja
Skriv in adressen till hemsida
https://www.facebook.com/raddabarnen.malmo/
Ordförandes kontaktuppgifter
Namn
Edita Kovacevic

Telefonnummer
0704249725

E-post
ordf.lf.malmo@medlem.rb.se

Kassörens kontaktuppgifter
Namn
Gordana Eriksson

Telefonnummer
0707883618

E-post
kassor.lf.malmo@medlem.rb.se

3. Organisation och verksamhet
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Antal medlemmar 31 december 2019
Om er organisation inte har medlemmar kan ni skriva 0.
Skriv ner antalet i rutorna
Totalt antal medlemmar

1416

Antal kvinnor

61,78%

Antal män

38,22%

Antal medlemmar som inte definierar sig som män eller kvinnor

0

Antal medlemmar boende i Malmö

-

Uppge organisationens syfte enligt organisationens stadgar
Rädda Barnens värdegrund utgår från FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och
konventionen om barnets rättigheter. Vår fokus är på våldsutsatta barn, barn i migration och socioekonomiskt utsatta barn.
Lokalföreningens uppgift är att i enlighet med stadgarna och den av riksmötet fastställda verksamhetsinriktningen:
- arbeta för barns rättigheter på lokal nivå
- informera om barns villkor, skapa opinion kring och arbeta aktivt för barns rättigheter inom ramen för Rädda Barnens arbete
- företräda Rädda Barnen på lokal och kommunal nivå
- samla in medel till Rädda Barnens arbete
- rekrytera medlemmar och erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap
- erbjuda ett aktivt och meningsfullt engagemang för människor som inte är medlemmar men vill engagera sig i Rädda Barnens
verksamhet.
Beskriv kort vilka målgrupper som bidraget ska användas till
Projektet riktar sig till barn som upplevt våld (utsatts för eller bevittnat våld). Syftet är att göra det möjligt för barn att leka och ha en
meningsfull fritid genom att erbjuda aktiviteter för barn som bor på skyddade boenden, ofta tillsammans med sin mamma. Barn på
skyddande boenden är en mycket utsatt och osynliggjord grupp i samhället, vilket bland annat belyses av Rädda Barnen Centrum,
kvinnojourer och den statliga utredningen Ett fönster av möjligheter (SOU: 2017:112). Många av barnen lever med traumaerfarenheter
som inte har bearbetats. Lek och fritidsaktiviteter är dokumenterat läkande för barnen och det är viktigt att alla barn ges möjligheter att
vara barn.
(Läs utförlig beskrivning av verksamheten i bifogat dokument)
Beskriv kort den verksamhet som ni söker organisationsbidrag för
Exempel på vad ni kan beskriva:
Aktiviteter, insatser eller olika typer av kostnader så som lokalkostnader, möteskostnader och anställningar.
Omfattning på verksamheten, exempelvis verksamhetens öppettider, hur ofta en ni erbjuder en insats eller liknande.
Hur kostnaderna är relevanta för verksamheten.
Det är en grupp som ofta även lever i socioekonomisk utsatt och/eller har migrerat till Sverige. Idén till projektet är inspirerad av
Rädda Barnens framgångsrika arbete i Norge som riktar sig till denna målgrupp.
Projektet syftar också till att erbjuda föräldrastöd i form av stödjande samtal, då några av de ideella som medverkar har erfarenhet av
att vara föräldrar och har varit aktiva i Rädda Barnens föräldratelefon och -mejl. Vidare är syftet att samla in kunskap om målgruppens
situation för att, eventuellt i samverkan med andra frivilligorganisationer, kunna bedriva påverkans- och förändringsarbete.
Pusselbiten ska erbjuda aktiviteter en gång i veckan, torsdagar kl. 17.30 ?19.30. Dessutom
planeras utflykter och utomhusaktiviteter vid ett par tillfällen per termin, eventuellt under helger, fortbildning och utflykter.
Budget 2021 för verksamheten är bifogad i ansökan.
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Beskriv hur era insatser eller aktiviteter kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna under det kommande
året
Det primära syftet är att erbjuda barn en meningsfull fritid. Ett sekundärt syfte är att erbjuda
medföljande föräldrar samtalsstöd. Viktigt är att komma ihåg är att dessa samtal inte är någon form
av behandling eftersom boendet står för det och det ligger utanför volontärernas kompetensram.
Många av barnen lever med traumaerfarenheter som inte har bearbetats. Lek och fritidsaktiviteter är dokumenterat läkande för barnen
och det är viktigt att alla barn ges möjligheter att vara barn. Projektet syftar till att stärka barns rättigheter, i enlighet med
Barnkonventionens artikel 31: Lek, vila och fritid, respektive artikel 39: Rehabilitering och social återanpassning.
Rädda Barnens verksamhetsinriktning ligger i linje med projektets målgrupp, barn i våldsutsatthet. Det är en grupp som ofta även lever
i socioekonomisk utsatt och/eller har migrerat till Sverige. Idén till projektet är inspirerad av Rädda Barnens framgångsrika arbete i
Norge som riktar sig till denna målgrupp.

Beskriv hur er verksamhet kommer att gynna målgruppen eller målgrupperna på lång sikt (cirka 5 till 10 år)
Rädda Barnen kommer genom sitt arbete bidra till att barnen på lång sikt mår bättre. Syftet med barnvänliga platser är bland annat att
öka
barnens psykosociala hälsa, minska barnens stress, öka barnens förmåga att hantera sin situation och att bygga upp motståndskraft
samt att lära barnen hur de kan hålla sig trygga och hur de kan söka hjälp vid behov, samt lära barnen om sina rättigheter.
Målet är att skapa en känsla av normalitet, struktur/förutsägbarhet, ge stöd och att genom lek och lärande aktiviteter förmedla budskap
till barn med syfte att öka deras egen förmåga att hålla sig friska, trygga och söka hjälp vid behov.
Leken är viktig för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets
främsta språk.Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor. Barn bearbetar tankar och
känslor genom sin lek, både positiva erfarenheter men även sådant som kan vara svårt.
Rädda Barnen har framgångsrikt hjälpt och skapat en trygg miljö för barn under 100års tid och har metoder, forskning och byggt upp
stabil ideburen lokalförening som kommer fortsätta kunna gynna målgruppen på lång sikt. Under 2021 avser vi utöka samarbetet med
flera kvinnojourer, inom både Malmö och kranskommunerna som upptagningsområde.
Vi har under vårt första verksamhetsår upplevt ett ökat behov av fortbildning och professionellt stöd till våra volontärer, vilket
återspeglas i vår budget för 2021.
Utvärderar ni er verksamhet och era metoder?
Ja
Hur utvärderar ni?
Aktiviteterna kommer att utvärderas löpande, muntligen i samtal med barnen, genom barnens
teckningar och skriftligen i en avslutande reflektion vid varje tillfälle med deltagarna, samt genom
kontakt med jourerna. Volontärerna kommer att ha några möten under projektets gång för att
planera och utvärdera arbetet och riskanalysen. Utvärderingsmöte med medverkande från Rädda
Barnen Region Syd samt personal från jourerna hålls i varje termin.
Beskriv hur ni arbetar med jämställdhet och jämlikhet i er verksamhet
Rädda Barnen ska vara en trygg och säker organisation för alla barn. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering,
kränkningar,
våld och utnyttjande av barn. För att säkerställa att vi är en trygg organisation har Rädda Barnen en policy som heter Tryggare
Tillsammans. Denna måste alla volontärer och alla anställda skriva under och de måste även genomföra utbildningen Tryggare
Tillsammans. Om någon anställd eller volontär misstänker att en kollega eller verksamhet bryter mot policyn måste den rapportera det
till ansvarig kontaktperson.
Rädda Barnens arbete utgår från barnkonventionen och målet att förverkliga barns rättigheter. Barn kan ha olika tillgång till sina
rättigheter utifrån exempelvis kön och bakgrund. Normer kan också sätta ramar som inkluderar vissa men exkluderar och begränsar
andra. Normer och föreställningar kring t ex flickor och pojkars förväntade roller kan påverka hur de förväntas delta i aktiviteter och
behöver därför utmanas. Aktiviteterna som Rädda Barnen bedriver ska vara tillgängliga för alla barn.
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Vänder sig organisationen till barn och unga?
Ja
Beskriv hur ni ger barn och unga möjlighet att påverka
Beskriv hur
barn och unga kan påverka och forma verksamheten
ni återkopplar deras synpunkter till dem
ni återkopplar resultatet av deras synpunkter.
Rädda Barnen har mångårig erfarenhet av att arbeta med barnsäkra platser över hela världen. Metoden är utvärderad genom Rädda
Barnens utvärderingssystem MEAL. Metodmaterialet ?Lek med oss? bygger på dessa erfarenheter och är framtaget av Rädda Barnens
Sverigeprogram. Lokalföreningen har även fem stegs metod som är en del av verksamhetsutvecklingsprocessen (VUP) där femte fasen
har fokus på att bygga och dela kunskap, utvärdera arbetet och göra smarta val för framtiden.
Beskriv hur er verksamhet är ett komplement eller alternativ till Malmö stads insatser för målgruppen inom det
sociala området
Barn på skyddade boenden är en grupp som faller mellan stolarna eller riskerar att göra det. Både
Rädda Barnens Centrums och kvinnojourernas arbete, liksom den statliga utredningen Ett fönster
av möjligheter SOU 2017:112 visar att barn som flyttats till skyddade boenden pga. mammans
utsatthet för våld är en mycket utsatt och osynliggjord grupp i samhället. Många av barnen lever
med traumaerfarenheter som inte har bearbetats. Lek och fritidsaktiviteter är dokumenterat
läkande för barnen och det är viktigt att alla barn ges möjligheter att vara barn.
Tillsammans, som Ett Rädda Barnen, påbörjade Regionkontoret i Malmö, medlemmar i Malmö
lokalförening samt medlemmar från den nu nedlagda verksamheten Rädda Barnens
föräldratelefon och -mejl arbetet med denna verksamhet.
Rädda Barnen vill göra skillnad för de grupper av barn som lever i störst utsatthet och har
definierat tre fokusgrupper för sitt arbete. Dessa är barn i migration, barn i socioekonomisk
utsatthet samt barn som bevittnat eller upplevt våld. Rädda Barnen har många metoder för att
bedriva direktstöd för målgrupperna migration och socioekonomisk utsatthet, men det finns ett
behov av att utveckla och bedriva fler verksamheter för barn som bevittnat eller upplevt våld.

4. Demokratisk värdegrund
Jag intygar att den organisation som jag ansöker om organisationsbidrag för uppfyller ovanstående.

5. Ekonomi från verksamhetsåret 2019
Organisationens utgifter och intäkter 2019
OBS: Alla ekonomiska uppgifter ska gälla organisationens lokala verksamhet och organisation, ej verksamhet och organisation på
nationell nivå.
Skriv in totala beloppet eller antalet i rutorna
Organisationens totala intäkter verksamhetsåret 2019

483 230

Totala intäkter från medlemsavgifter verksamhetsåret 2019

60 019

Totala lokalkostnader verksamhetsåret 2019

463 324

Antal anställda under verksamhetsåret 2019

0

Totala personalkostnader under verksamhetsåret 2019

0
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Har organisationen kollektivavtal för anställda?
Ja

Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan myndighet under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis Region Skåne, Länsstyrelsen, MUCF, Allmänna Arvsfonden, Socialstyrelsen, Skolverket, Jämställdhetsmyndigheten.
Nej
Har er organisation sökt och blivit beviljade bidrag från någon annan nämnd eller från kommunstyrelsen i Malmö
stad under verksamhetsåret 2019?
Exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden eller funktionsstödsnämnden.
Ja
Uppge alla nämnder och summa
Malmö Stad - Arbetsmarknads- och socialnämnden för verksamhet Vandraren. Summan 100 000kr
Har organisationen skulder till skatteverket, Malmö stad eller Kronofogden?
Nej

6. Bilagor
Saknar ni något protokoll eller dokument med anledning av situationen kring coronaviruset?
Nej
Ladda upp bilagorna
Fastställd verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetesbera&#776;ttelsen_Malmo&#776; LF_2019.pdf (8,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd resultaträkning för 2019
Balans- och resultatrapporten 2019.pdf (306 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Fastställd balansräkning för 2019
Uppdaterad budget 2021.pdf (55 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Revisionsrapport för 2019 (underskriven av revisor samt underskriven av auktoriserad revisor om bidraget
uppgår till 250 000 kr eller mer)
Revisionsbera&#776;ttelsen 2019.pdf (981 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär budgetplan för 2021
Verksamhetsplan 2020-2021.pdf (146 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Preliminär verksamhetsplan för 2021
Projektplan, Pusselbiten 2020.pdf (316 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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Årsmötesprotokoll för 2020 (underskrivet)
A&#778;rsmo&#776;tesprotokollet.pdf (1,53 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för 2020 (underskrivet)
Protokoll konstituerande mo&#776;te RB Lokalfo&#776;rening.pdf (1,23 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Organisationens stadgar
Från och med ansökan inför verksamhetsåret 2020 ska alla ansökande organisationer skicka in sina stadgar, även de som tidigare har
skickat in sina stadgar.
stadgar_2018_radda_barnen.pdf (3,18 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
Är det första gången er organisation ansöker om Malmö stads organisationsbidrag inom det sociala området?
Nej

7. Övriga upplysningar
8. Intyga uppgifter och information
Jag intygar att samtliga uppgifter i ansökan är riktiga
Ja
Jag intygar att ansökande organisation har tagit del av riktlinjerna för arbetsmarknads- och socialnämndens
organisationsbidrag inom det sociala området.
Ja
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Budget 2020 – se bifogad budgetspecifikation för detaljer
Budgeten är beräknad för 6 familjer där antalet deltagare vid varje tillfälle kommer att variera.
Fika (aktiviteter & möten)

300 kr

24+16 tillfällen

12 000 kr

Aktiviteter

150 kr

24+16 tillfällen

6 000 kr

Utflykter, närmiljö
Utflykter, utanför staden

1 200 kr
1 700 kr

2 tillfällen
2 tillfällen

2 400 kr
3 400 kr

Bussresor
Taxi

420 kr
240 kr

24+16 tillfällen
10 tillfällen

16 800 kr
2 400 kr

Totalt: 43 000 kr

Budget 2021
Budgeten är beräknad för 8 familjer där antalet deltagare vid varje tillfälle kommer att variera.
Fika (aktiviteter & möten)

400 kr

24+16 tillfällen

16 000 kr

Aktiviteter

200 kr

24+16 tillfällen

8 000 kr

Utflykter, närmiljö
Utflykter, utanför staden
Besök på kulturevenemang

1 600 kr
2 200 kr
4 000 kr

2 tillfällen
2 tillfällen
2 tillfällen

3 200 kr
4 400 kr
8 000 kr

Bussresor
Taxi

560 kr
300 kr

24+16 tillfällen
10 tillfällen

22 400 kr
3 000 kr

Fortbildning,resa+ hotell
Föreläsare ???

10 000 kr
ca. 5 000 kr

1 tillfälle

10 000 kr
5 000 kr

Summa: 80 000 kr
Kan tillkomma kostnader för ev. lokalhyra och arvode till anställd projektledare beroende hur
verksamheten utvecklas.

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN
för Rädda Barnens lokalförening Malmö 2021

Vision
Visionen är att ha ett Malmö som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och
skydd och rätt till delaktighet.

Målet
Målet är att jobba utefter barnkonventionen där beslut görs i hänsyn till barnets bästa. Att barnets
perspektiv finns med även i styrdokument. Att arbeta för och inspirera till genomgripande
förbättringar i hur barn behandlas samt att uppnå omedelbara och bestående förändringar i deras
liv. Samt fortsätta arbetet med barn i migration, barn i socioekonomisk utsatta områden och barn
som utsatts för och/eller bevittnat våld.

Interna möten
Vi kommer att fortsätta ha styrelsemöten en gång i månaden med uppehåll under sommaren (jul
och aug). Eftersom det har varit fungerande att ha fasta och inplanerade dagar som ex första
onsdagen i månaden, lär vi fortsätta med det. Utöver det lär det fortsätta uppkomma andra möten
med projektledarna till våra olika projekt och med Rädda Barnen Region Syds anställda som
planeras utefter behov.

Rekrytering av volontärer och medlemmar
Vi tänker arbeta med volontär- /medlemsvärvning och medlemsvård genom att bl.a vara mer
synliga. Genom att arbeta strategiskt med våra digitala kanaler och öppna upp för dialog med nya
universitet, samarbetspartners och myndigheter.
Samtidigt är det viktiga för oss att ge kunskap till våra volontärer om barns rättigheter för att det är
genom att aktivt jobba med barn som vi också kan skapa en bättre nutid och framtid för barnen.
Därför kommer vi även försöka oss på att få medlemmar bli aktiva volontärer. Kunskapen kommer
att ges i form av Rädda Barnens webbutbildningar: om Kärleken är fri (Hedersrelaterat våld och
förtryck.), Barnkonventionen, Trygga tillsammans, Styrelse och valberednings arbete, Normer och
diskriminering. Samt möjligheten till föreläsning om Tryggare tillsammans som genomförs av
Region Syds Case Manager. Vi ser medlemsutbildningar som en investering för framtiden och är
därför öppna och kostnadsfria för alla!
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Verksamhetsmål och framtiden
Som ni kan läsa i vår verksamhetsberättelse så har vi under 2019 varit en väldigt operativ styrelse.
Därav är det en fördel att samma styrelseledamöter fortsätter under år 2020 för att bygga på den
grund som redan skapats. Ambitionen är att vi under år 2020/21 ska omorganisera oss för att bli
mindre operativ och samtidigt kunna driva våra verksamheter.

Omorganisation innebär möjligheten att försträcka utvecklingen av befintliga
direktstödsverksamheter och resurser för att kunna driva fler projekt. Som exempelvis ett
projekt om Tryggt föräldrarskap i samarbete med Röda korset på deras lokal i Seved.
Fördelarna med omorganisationer är också att det kommer att ge oss bättre resurser och
möjligheter att driva fler projekt vilket ger större effekt för barn i Malmö
Andra förändringar som kommer att ske är att vi har fått tillgång till en ny och mycket fräschare
lokal i området för Läxhjälpen Örtagård som nu efter samtal med Rosengårdsfastigheter.
Rosengårdsfastigheter ser vår närvaro som ett mycket viktigt initiativ kommer att vilja utöka
samarbete med oss med flera aktiviteter och insatser.
Påverkansarbetet fortsätter också att öka bland annat med en nyligen utgiven debattartikel om den
ökade andelen hemlösa barnfamiljer. Under mars månad 2020 hade vi ett samtal med politiker och
chefer gällande vårdpersonal som nekar och tar för mycket betalt vid vård av barn. Vi fortsätter vårt
påverkansarbete och är inbjudna av Malmö Stads kulturnämnden att delta i arbetet med kulturell
allemansrätt för Malmös barn och unga som inte går i skola - Malmös barn och ungas rätt till kultur.
Arbetsgruppen startades av Suzanne Edlom tillsammans med 10 ”nyckelpersoner” från
skolförvaltningarna, barnrättsstrateger i Malmö stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
civilsamhällesorganisationer. Gruppen får även stöd från universitetet och forskning inom
välfärdsrätt och MR.
Vi kommer att fortsätta ansöka om organisationsbidraget från Malmö Stad, börja använda swish
istället för sparbössa och aktivt dra in medel/gåvor till våra direktstödsverksamheter. Eftersom
samarbetet med Mobilia fungerade väldigt bra lär vi skapa fler i framtiden. Vi är också öppna för
fler samarbeten internt inom Rädda Barnen, regionalt med näringsliv, myndigheter och andra
aktörer.
Under Covid-19 tiden har vi ett bra samarbete med dem övriga fyra största ideella organisationer
på lokalnivå och planerar att fortsätta med det även under andra delen av 2020 och 2021för att
samordna och se till att insatser, aktiviteter riktas till rätt målgrupp och med rätt kompetens och
resurser. Big-5 – Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rädda Barn, Skånes stadsmission och
Riksidrottsförbundet Malmö.

2 (3)

Preliminär Budget 2021

Kostnader
Ändamålsintäkter
Barn I hemlöshet

50 000kr

Rosen68

10 000kr

Pusselbiten

100 000kr

Läxhjälp Örtagården

20 000kr

Språkcafé

3 000kr

Övriga verksamheter

10 000kr

Styrelsearbete

2 000kr

Summa

195 000kr

Intäkter
Medlemsandelar

60 000kr

Insamlade medel

2 000kr

Bidrag

10 000kr

Statligt bidrag

150 000kr

Övriga verksamheter

20 000kr

192 000kr
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Planerar att utöka
verksamheten och
samarbeta på nationell
nivå inom RB

Aktviteter, utbildning,
resor, material, lokal mm.

PUSSELBITEN
PROJEKTPLAN

Stärkande aktiviteter för barn på skyddade
boenden
2020
Projektledare: Karin Ashing
räddabarnen.se

Syfte
Huvudsyftet är att skapa stärkande aktiviteter för barn som har utsatts för och/eller bevittnat våld.
Ett ytterligare syfte är att samtidigt erbjuda föräldrastöd i form av stödjande samtal för barnens
medföljande förälder.
Tanken är att stärka rättigheter i Barnkonventionen för barn som bor på skyddade boenden, oftast
tillsammans med mamma som utsatts för våld av partner. Rättigheter som stärks är bland annat
artikel 31: Lek, vila och fritid och artikel 39: Rehabilitering och social återanpassning. Vidare är
syftet att samla in kunskap om målgruppens situation för att förhoppningsvis kunna bedriva
påverkansarbete längre fram.
Projektets namn är ”Pusselbiten” med motivering att denna grupp av barn ofta saknar det som
nämns i artikel 31 i barnkonventionen: Rätt till lek, vila och fritid – en viktig pusselbit för att må bra.

Bakgrund och behov
Barn på skyddade boenden är en grupp som faller mellan stolarna eller riskerar att göra det. Både
Rädda Barnens Centrums och kvinnojourernas arbete, liksom den statliga utredningen Ett fönster
av möjligheter SOU 2017:112 visar att barn som flyttats till skyddade boenden pga. mammans
utsatthet för våld är en mycket utsatt och osynliggjord grupp i samhället. Många av barnen lever
med traumaerfarenheter som inte har bearbetats. Lek och fritidsaktiviteter är dokumenterat
läkande för barnen och det är viktigt att alla barn ges möjligheter att vara barn.
Tillsammans, som Ett Rädda Barnen, påbörjade Regionkontoret i Malmö, medlemmar i Malmö
lokalförening samt medlemmar från den nu nedlagda verksamheten Rädda Barnens
föräldratelefon och -mejl arbetet med denna verksamhet.
Rädda Barnen vill göra skillnad för de grupper av barn som lever i störst utsatthet och har
definierat tre fokusgrupper för sitt arbete. Dessa är barn i migration, barn i socioekonomisk
utsatthet samt barn som bevittnat eller upplevt våld. Rädda Barnen har många metoder för att
bedriva direktstöd för målgrupperna migration och socioekonomisk utsatthet, men det finns ett
behov av att utveckla och bedriva fler verksamheter för barn som bevittnat eller upplevt våld.

Medverkande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ideellt aktiva (volontärer) från Rädda Barnens lokalförening i Malmö.
ATIM kvinno- och ungdomsjour i Malmö. Kontaktpersoner är Hanna Bengtsson,
hanna@atim.se och Katarina Silfver, katarina@atim.se.
Malmö Kvinnojour. Kontaktperson är Biljana, biljana@malmokvinnojour.se
FemCenter Kvinnojour. Kontaktperson är Atidal Abo Al Hassan,
atidal.hassan@femcenter.se.
Deltagare är barn och föräldrar som är/nyligen varit/ boende på ATIM kvinno- och
ungdomsjour, Malmö Kvinnojour respektive FemCenter kvinnojour.
Projektledare är Karin Ashing, sekr.lf.malmo@medlem.rb.se
Kontaktperson på regionkontoret är verksamhetsutvecklare Rodolfo Zúñiga
rodolfo.zuniga@rb.se
Sara Skoog sara.skoog@rb.se från Centrum för stöd och behandling, utbildar Pusselbitens
volontärer i bland annat traumaförståelse, och kommer varje termin och vid behov att ha
handledning med volontärerna
Sofie Olovsson sofie.olovsson@rb.se kommer att ta del av verksamhetens resultat för att
tillsammans med andra regioner utveckla och sprida arbetet till fler kommuner och
föreningar.

Metod och material
Rädda Barnen Norge har i många år arbetat med ideella insatser för barn på skyddade boenden.
De har utformat en handbok Frivillig aktivitet med barn på krisesenter och har hållit i utbildningar.
Arbetet är beprövat och utvärderat, vilket möjliggör för Rädda Barnen i Sverige att testa detta
material här.
Rädda Barnen Sverige har också metoder för att arbeta med barnsäkra platser för barn som flytt
krig och konflikt. Metodmaterialet Lek med oss är utformat utifrån erfarenheter från verksamheter
där man mött barn som flytt till Sverige. Detta material är anpassat för att kunna användas även för
andra målgrupper, exempelvis barn på skyddade boenden. Materialet kan således användas för
medlemsrörelsens ideella som möter denna målgrupp.
Rädda Barnen Sverige har tagit fram materialet Tryggt Föräldraskap som bland annat består av
diskussionskort, vilka man kan ha som underlag i samtal med föräldrarna.

Genomförande
Pusselbiten ska erbjuda aktiviteter en gång i veckan, torsdagar kl. 17.30 –19.30. Dessutom
planeras utflykter och utomhusaktiviteter vid ett par tillfällen per termin, eventuellt under helger.
Kvinnojourerna får ta del av planerna och utvärdera vilka aktiviteter som är lämpade med
avseende på intresse och säkerhet. Barn med vårdnadshavare kommer att erbjudas busskort så
att de kostnadsfritt kan ta sig till och från aktiviteterna. Om det av säkerhetsskäl finns behov av
taxiresor kan sådana även erbjudas till och från aktiviteterna. Dessa bokas av jourerna och
faktureras Rädda Barnen. De aktiviteter som erbjuds är till exempel pyssel, spel, att rita, måla,
spela bordtennis, baka, sjunga, höra sagor, mm. Inför varje aktivitet kommer fika och vid behov
även material att köpas in. Vid varje träff ansvarar tre eller fyra volontärer för aktiviteternas
genomförande.
Det primära syftet är att erbjuda barn en meningsfull fritid. Ett sekundärt syfte är att erbjuda
medföljande föräldrar samtalsstöd. Viktigt är att komma ihåg är att dessa samtal inte är någon form
av behandling eftersom boendet står för det och det ligger utanför volontärernas kompetensram.
Pusselbiten utser en kontaktperson som ansvarar för den fortlöpande kontakten med jourerna.
Rekrytering av nya volontärer sker vid behov genom lokalföreningens volontärverksamhet. Innan
de tas in i verksamheten genomgår de djupintervju och utbildning.

Aktiviteter och tidsplan
Vårterminen 2020
Vårterminen inleds med ett möte den 8 januari 2020 då Pusselbitens volontärer tillsammans med
representanter från kvinnojourerna utvärderar höstterminen -19 och planerar vårens aktiviteter.
Första torsdagsträffen av ca 24 hålls den 9 januari -20. Liksom tidigare kommer vi att ordna
utomhusaktiviteter när vädret tillåter, samt ett par längre utflykter under terminen.
Vi planerar även att ha ett uppföljningsmöte tillsammans med medverkande från Region Syd och
representanter från jourerna för att utvärdera och följa upp verksamheten.
Sommaren och hösten 2020
Under sommaren gör verksamheten uppehåll i ett par månader samtidigt med skolans sommarlov
och startar igen den 27 augusti. Vi räknar med att genomföra två utflykter samt 16 torsdagsträffar
under höstterminen, fram till och med den 10 december 2020. Dessutom planerar vi, liksom på
vårterminen, att hålla ett gemensamt uppföljnings- och utvärderingsmöte.
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Rutiner/Säkerhetsrutiner
•

Kontaktnummer vid akuta händelser

•

Projektledaren har fortlöpande mejlkontakt med ansvariga på boendena om antalet deltagande och
ev. särskild relevant information inför varje träff

•

Sekretessavtal mellan ideellt aktiva och kvinnojour

•

Samarbetsavtal (se bilaga 1)

•

Riktlinjer för Rädda Barnen (se bilaga 2)

•

Volontärerna ska genomföra obligatoriska utbildningar inför projektstart; Tryggare Tillsammans,
Rädda Barnen introduktionskurs, projektspecifik utbildning som bland annat baseras på
Traumamedveten omsorg och Rädda Barnen Norges material.

•

Bilder på de ideella delges kvinnojourerna för att deltagarna ska känna sig trygga med
aktivitetsledarna.

•

Utåt benämns verksamheten: ”stärkande lekaktiviteter för barn i utsatthet”.

•

Vid aktiviteter utomhus ska volontärer inte ha på sig Rädda barnen-tröjor, för att undvika
uppmärksamhet.

•

Volontärerna är vaksamma på att ingen fotograferar gruppen/deltagare i gruppen.

•

En närvarolista upprättas vid uteaktiviteter för att checka av deltagarna. Ta reda på
förnamn/initialer på dem som ska komma.

•

Volontärerna skriver vid behov en händelserapport: rutin för att dokumentera/följa upp när något
inträffar under aktiviteten som kan användas för utvärdering/riskanalys.

•

Andra språk än svenska och engelska används endast i tolkningssyfte för att alla ska vara
inkluderade.

•

Volontärernas roll är inte att ta emot hemligheter i förtroende. Inga hemligheter får bevaras mellan
deltagare/aktivitetsledare (om någon deltagare berättar/vill berätta något i förtroende till en volontär
ska denne berätta för deltagaren att det av säkerhetsskäl inte är den ideellas roll/ansvar inom
Pusselbiten och att den inte kan lova att inte föra det vidare till ansvarig personal.

•

Möten med jourerna hålls minst en gång per termin.

•

Handledning med Sara Skoog genomförs terminsvis och vid behov.

•

Efter varje träff skriver deltagarna ner tankar, citat och upplevelser för att samla kunskap och
underlag för utvärdering och påverkansarbete.

Budget – se bifogad budgetspecifikation för detaljer
Budgeten är beräknad för 6 familjer där antalet deltagare vid varje tillfälle kommer att variera.
Fika (aktiviteter & möten)

300 kr

24+16 tillfällen

12 000 kr

Aktiviteter

150 kr

24+16 tillfällen

6 000 kr

Utflykter, närmiljö
Utflykter, utanför staden

1 200 kr
1 700 kr

2 tillfällen
2 tillfällen

2 400 kr
3 400 kr

Bussresor
Taxi

420 kr
240 kr

24+16 tillfällen
10 tillfällen

Totalt: 43 000 kr
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16 800 kr
2 400 kr

Riskanalys
Se bilaga 3.

Utvärdering och uppföljning
Aktiviteterna kommer att utvärderas löpande, muntligen i samtal med barnen, genom barnens
teckningar och skriftligen i en avslutande reflektion vid varje tillfälle med deltagarna, samt genom
kontakt med jourerna. Volontärerna kommer att ha några möten under projektets gång för att
planera och utvärdera arbetet och riskanalysen. Utvärderingsmöte med medverkande från Rädda
Barnen Region Syd samt personal från jourerna hålls i varje termin.

Långsiktighet
Önskan är att det ska bli ett långsiktigt projekt som fortsätter även efter projekttidens slut.
Ambitionen på sikt är också att bedriva påverkansarbete för att förändra situationen för
målgruppen. Förhoppningen är att framöver kunna erbjuda detta till fler skyddande boenden i
Malmö eftersom det finns ett stort behov av denna typ av insatser.

Utvecklingsmöjligheter
•

Läxhjälp för de äldre barnen.

•

Ta fram en folder för extern information om verksamheten – utan att ange att målgruppen är barn
på skyddade boenden, men så att det framgår att verksamheten vänder sig till barn i utsatthet/som
varit med om svåra situationer. Kan användas i samtal med till exempel företag, museer mm.

•

Ta fram informationsmaterial till barnen på jourerna.

•

Nationella träffar för volontärer när verksamheten har spridits sig.

•

Hitta andra lokaler – ev. i samarbete med närliggande förskolor.

•

Mer detaljerad planering av terminens aktiviteter och information till boendena vid terminsstart om
vad som planeras för träffarna

•

Rullande schema med ansvariga för olika lekaktiviteter och fika.

•

Rutiner för barn som flyttat men som vill fortsätta vara med

•

Samarbete med Skånetrafiken: biljetthäften/busskort

•

Utbildning: Lek med oss

•

Utbildning i första hjälpen/hjärt-lungräddning

•

Genomgång med anställda på regionkontoret om hur man ska agera vid eventuell brand

•

Samverkan med andra frivilligorganisationer – t.ex. Röda Korset

•

Få hjälp/stöd av lokalföreningens praktikant
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STADGAR FÖR
RÄDDA BARNEN










