
 

FÖRSLAG TILL 

Verksamhetsplan för Barnens hopp år 2018 

Ur föreningens stadgar 

Föreningens ändamål är att hjälpa behövande barn i världen. 

Föreningens vision 

Barnens hopp hjälper barn till ett liv värt att leva. Barnens hopps vision är att bedriva hjälparbete 
genom att främja barn, ungdomar, familjer och pensionärer i Ukraina. ”Varje människa har lika 
värde oavsett ras eller social tillhörighet”. 

Verksamhet 

Föreningens verksamhet består numera i att bedriva familjehemmet Novy Dom i Reni, Ukraina. 
Föreningens initiativtagare Agneta Bergström förestår detta. Styrelsen har sitt säte i Sollentuna. 
Här bedrivs också en second-hand-butik, som är en del i finansieringen av verksamheten. I den 
utsträckning som föreningens ekonomi tillåter understöds också barnfamiljer i Reni-området med 
kläder, mat och ved samt med pengar till mediciner och sjukvård. 

Årets fokus 

Årets fokus är att bibehålla och nyrekrytera faddrar och sponsorer för att långsiktigt finansiera 
den löpande verksamheten vid familjehemmet. Insamlingar kan dessutom göras för särskilda 
projekt vid familjehemmet och kan också göras för insatser för människor i Reni-området.  

Prioriterade områden under år 2018 

Långsiktighet för Novy Dom 

Vi lever i en tillvaro med ständiga förändringar. Den framtida driften av Novy Dom måste säkras. 

Fastighetsägandet 

Agneta Bergström står som ägare till fastigheten där Novy Dom är inrymd. Denna skall om 
möjligt överföras till föreningen Barnens hopp. Förutsättningarna härför håller på att utredas. 

Registrering av verksamheten 

Förutsättningar för registrering av verksamheten vid Novy Dom skall utrönas. Positiva och 
negativa konsekvenser av en sådan skall utredas.  

 

 

 



Underhåll av fastigheten  

 Trapporna till övervåningarna behövs måla i specialfärg, krav från Brandmyndigheterna. 
 Trappen till gamla övervåningen behövs renoveras. 
 På nya övervåningen behövs en dörr ut mot brandtrappan, krav från Brandmyndigheterna.  
 Stabilisator för åska behövs sättas på taket, krav från Brandmyndigheterna. 
 Elmätaren måste säkras upp till ett högre värde för att klara av driften av fastigheten. 
 Renovering av gamla toaletten där det är mögel, detta blir ett projekt då det blir varmare 

ute. Det bästa vore att kakla badrummet för att klara sig från mögel i framtiden. 
 Ny torktumlare. 
 Inköp av en torkvinda, de tvättlinor som finns nu räcker inte till. 
 Inköp av 2 stycken strykjärn och 2 strykbrädor. 
 Inköp av kastruller, stekpannor, tallrikar, bestick mm för att ha ett fungerande kök. 
 Finns en uppmaning från polisen att sätta galler på fönster på bottenvåningen men vi har 

larm i huset så vi får se vad denna uppmaning leder till. 
 Vi kommer att fortsätta hålla fastigheten i gott skick.  

 

Matpaket mm 

Vi fortsätter i möjligaste mån med utdelandet av kläder, matpaket och ved samt att bistå med 
pengar till mediciner och sjukvård. Vi har för närvarande kontakt med ett 70-tal familjer. 
Julklappar kommer också att delas ut. 

Saker till barnen 

 Vi har behov av några begagnade datorer så barnen kan göra sina läxor. 
 Utflykt med barnen till Odessa för att gå på tivoli, zoo och vattenparken. 
 Utflykt till havet, planen är att detta görs i två omgångar med att barnen delas upp i två 

grupper. 
 Det finns ett erbjudande om en lekpark till barnen i Reni där svensk personal kommer och 

bygger upp den, men denna kräver 900 kvm i markområde. 
 Fortsatt hjälp för Iras studier till sjuksköterska. 

 

Bil 

En ny bil behöver införskaffas då Viton är såld och önskemålet från Novy Dom är en personbil 
denna gång, då barnen aldrig åker samtidigt till olika aktiviteter. Dessutom är en personbil 
billigare i inköp.  

 

Styrelsen i februari månad 2018 


