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INSAMLING TILL VÄRLDENS BARN V 39 - 40

Syfte: 
Barn växer upp utan en säker tillgång till mat, värdigt boende eller möjligheten att gå i skolan. Fattigdom, konflikter 
och naturkatastrofer gör att barn världen över tvingas in i kriminalitet, utsätts för övergrepp och tvingas ansvara för 
familjeförsörjning och andra stora ansvar som barn inte ska behöva ta. Såhär borde det inte få vara. Detta kan ni 
vara med och förändra! 

Världens Barn är ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen, 14 välkända organisationer, SVT och SR P4. Sedan 
starten har verksamheten engagerat alltifrån frivilliga, skolor, företag och organisationer vilket lett till att den otroliga 
summan på cirka 1,4 miljarder kronor samlats in! Varje år får 100 - 150 projekt stöd. Dessa är projekt som på olika 
sätt verkar för att barn världen över ska få möjligheten att själva forma och förbättra sina liv. 

Konsumentföreningen Stockholm har på olika sätt deltagit i insamlingen sedan 2005 genom vårt samarbete med 
We Effect som är en av 14 hjälporganisationer som ingår i Världens Barn-familjen.

Före aktiviteten
Stäm av med din butikschef hur ni lägger upp aktiviteten och när den ska genomföras. Läs in dig på informatio-
nen nedan samt på kampanjsajten www.varldensbarn.se
Några korta fakta om Världens barn: 

• Världens Barn är en kampanj som bedrivs i Radiohjälpens regi
• Insamlingsdagar 2018 är 29 september och 6 oktober
• Den 5 oktober direktsänds Världens Barn-galan på SVT1
• Omkring 45 000 frivilliga deltar i kampanjen och samlar in, dansar, hoppar, sjunger, 

cyklar, bakar, trollar och rider för Världens Barn
• Pengarna samlas in till Radiohjälpen som sedan i sin tur fördelar pengarna till de 

olika hjälporganisationerna.
• Delta på Världens Barns Kick off den 5 september kl 18:00  i Immanuelskyrkan, 

Kungsstensgatan 17 i Stockholm. Anmäl dej till: henric.malmvall@varldensbarn.se. 
Ange för-och efternamn och att du tillhör Konsumentforeningen Stockholm. 

Exempel på vad pengarna går till:

Ökad skolgång och bättre hälsa för romska barn i Albanien

Romerna utgör den fattigaste och mest diskriminerade gruppen i Albanien; de har inte samma tillgång till skolgång, 
jobb, sjukvård, mat, rent vatten och värdiga bostäder som andra albaner. Många av barnen registreras inte vid 
födseln, ett utanförskap som drabbar dem hårt. Bara 27 procent av de romska 6-åringarna är inskrivna i skolan och 
43 procent av 15-åringarna kan inte läsa och skriva. Många av de barn som går i skolan gör det i särskilda skolor 
för romer. Ofta saknar dessa rätt utrustning och behöriga lärare.  

Genom We Effects projektet ska fler romska barn registreras hos myndigheterna för att få tillgång till skola och 
sjukvård på samma villkor som andra barn. Fler romska barn ska börja skolan tidigare och förskolorna ska få till-
gång till bättre utrustning och möjligheter till ökad kompetens för lärarna.

Hur långt räcker en gåva?

30 kr - kostnad per deltagare för att utbilda föräldrarna i olika ämnen som rör barnens hälsa samt förebyggande 
information om våld i hemmet

140 kr - pedagogiskt utbildningsmaterial för en elev

740 kr - en braskamin som kan värma upp ett klassrum på vintern

Här kan du läsa fler exempel vart pengarna går: https://start.varldensbarn.se/en-liten-gava-kan-gora-hela-
skillnaden/

http://www.varldensbarn.se
https://start.varldensbarn.se/en-liten-gava-kan-gora-hela-skillnaden/ 
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Material

• Insamlingsfolder med inbetalningskort
• Ballonger
• Affischer
• Bössgördlar
• Kroppsbanderoller
• Bössor och plomber (bösslås)

Materialet finns att hämta på föreningskontoret under v 38.  
Vänligen meddela innan ni kommer och hämtar så kan vi lägga fram materialet

Insamlingssätt
Insamling sker med bössa som kvitteras ut på föreningskontoret men för dem som inte har kontanter går det även bra 
att skänka en gåva genom att:

• Scanna den särskilt framtagna EAN-koden (klipp ut kupongerna nedan och dela ut till kunder som inte 
 har kontanter så kan de bidra direkt i kassan när de handlar)
• Swisha en gåva till nummer 90 1950 6 och ange ”BARN” i meddelandefältet.  
 Ingen avgift avgår till Swish när du ger en gåva till Världens Barn.
• Sms:a VB100 till 72999 för att skänka 100 kronor (funkar också för andra belopp)
• Använd inbetalningskortet i foldern 
• Det går även att ringa en gåva. Ring 09952026 för att skänka 50 kr. (Numret gäller i Stockholm)
• Starta en egen insamling digitalt på www.varldensbarn.se under Egen insamling 
• Se https://start.varldensbarn.se/ge-en-gava/ för andra insamlingssätt 

Mina sidor 
Håll utkik på mina sidor på webben där vi lägger upp om eventuell ytterligare aktuell information om kampanjen

Regionsamordnare för Världens barn 
Henric Malmvall är ny regionsamordnare för Världens barn,  
Kontaktuppgifter till Henric:  tel: 0790-102341, e-postadress: henric.malmvall@varldensbarn.se 

Efter aktiviteten
Redovisning
• Räkna pengarna, var alltid två personer när ni räknar.
• Meddela regionsamordnaren för Världens Barn, Henric Malmvall, via mejl (henric.malmvall@varldensbarn. 
 se) eller telefon  (0790-102341) hur mycket pengar ni har samlat in, senast den 6 oktober på kvällen. Där  
 kan du även få hjälp med hur du sätter in insamlade kontanter.
• Redovisa även insamlingen till KFS på KFS egen redovisningsblankett (se blankett nedan) Blanketten 
 skickas in till Annelie Flensburg på föreningskontoret annelie.f@kfstockholm.se
• Lämna tillbaka överblivet material till föreningskontoret.

http://www.varldensbarn.se
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REDOVISNINGSBLANKETT VÄRLDENS BARN 2018 TILL KFS

Redovisat insamlat belopp 2018....................................................................

Antal återlämnade bössor..............................................................................

Underskrift

Namn...............................................................................................................

Butik.................................................................................................................

mejlas in till annelie.f@kfstockholm.se efter avslutat aktivitet


