
 

 

Verksamhetsplan för Barnens hopp år 2019 

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 i att bedriva rehabiliteringshemmet 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. 

Nya krav från socialtjänsten i Reni kommer att medföra en del förändringar av vår verksamhet i Novy Dom. 

Att utforma den blir en prioriterad uppgift för Agneta Bergström och styrelsen. 

Årets fokus 
Årets fokus är att bibehålla och nyrekrytera faddrar och sponsorer för att långsiktigt finansiera den löpande 

verksamheten vid rehabiliteringshemmet. Insamlingar kan dessutom göras för särskilda projekt vid 

familjehemmet och kan också göras för insatser för människor i Reni-området.  

Prioriterade områden under år 2019 
Långsiktighet för Novy Dom 

Se ovan under verksamhet.  

Åtgärder måste vidtas för att strama upp de administrativa rutinerna vid Novy Dom. 

Åtgärder på kort sikt för Novy Dom 

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. 

• 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. 

• Inköp av en torkvinda, de tvättlinor som finns nu räcker inte 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 till barnen kommer 

också att delas ut. 

Behov för barnen 

• Vi har behov av 2 - 3 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. 

• Sommarläger i Premoskie, en stugby, Marina. Det kostar 700 HUA per barn och vi har beviljats 20 000 

kronor för sommarläger. Förhoppningsvis kan vi både ta med alla barnen i Novy Dom och även barn från 

byarna kring Reni, med behov av miljöombyte, åka med. 

• Fortsatt hjälp för Iras studier till sjuksköterska till och med juni 2019, då hon är färdig med sin 

utbildning.  

 

 

Styrelsen i mars månad 2019 


