
 

Verksamhetsplan för Barnens hopp år 2017 

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 drivs också en second-hand-butik, som är en del i finansieringen av verksamheten. I den 
utsträckning som föreningens ekonomi tillåter understöds också barnfamiljer i Reniområdet 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 Reniområdet.  

Prioriterade områden under år 2017 

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 skall utredas snarast. 

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  

• Brandsäkerheten har setts över och det är vissa punkter som vi måste förbättra för att få 
ett fullgott skydd. 

• Elmätaren måste säkras upp till ett högre värde för att klara av driften av fastigheten. 
• Gasmätaren behöver bytas ut då den som är installerad nu är gammal och börjar krångla. 



• Tvättmaskinen är i behov av att bytas ut då den som finns i huset nu repareras 1 gång i 
månaden och det är ohållbart i längden. 

• Vi har mögelskador i 3 rum som måste saneras och tapetseras om.  
• Vi kommer att fortsätta hålla fastigheten i gott skick. Nytt staket behövs runt området då 

det gamla är murket. 

Matpaket m m 

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. 

Individuell undervisning 

Vi kommer att ha individuell undervisning för de två nya pojkar. En av dem har FAS, Fetalt 
alcoholsyndrom (mamman har druckit mängder med alkohol under graviditeten). Hjärnan blir 
skadad. Den andra pojken är hyperaktiv. Undervisningen kommer att ske i Novy Dom. Vi får stöd 
från lokala myndigheter. 

Läger 

Som vanligt planerar vi läger för barnen antingen vid havet eller vid lägergården Ozornoe som 
ligger vid sjön Liman. Vi försöker få med så många barn som möjligt från fattiga familjer. 

Saker till barnen 

Vi har behov av cyklar till barnen, barnen sparar pengar själva men det kommer inte att räcka till 
inköpen av cyklarna. 

Soppkök 

Agneta Bergström har talat med prästen i ortodoxa kyrkan, Fader Oleg, om att ordna ett soppkök 
dit de fattiga, som kommer till kyrkan, kan få en tallrik med matig soppa och bröd. Det är till 
söndagsskolan i denna kyrka som barnen från Novy Dom går. Fader Oleg är positiv till förslaget. 

Bil 

En ny bil behöver införskaffas med 7–8 sittplatser och gärna en fyrhjulsdriven jeep som klarar av 
vägarna i Reni med omnejd. 

En önskan på längre sikt 

Vår önskan är att kunna köpa ett hus i byn Nagornoe som ligger vid stranden till sjön Liman. 
Projektet skulle innebära att de barn i Nagornoe som kommer från fattiga familjer kan komma till 
huset och göra sina läxor samt få en näringsrik soppa. En eller två lärare måste anställas samt en 
kock och någon som bor i huset. 

Under sommarhalvåret kan barnen från Novy Dom få vistas i huset några veckor tillsammans 
med barnen från Nagornoe. De kan ligga vid stranden och bada varje dag. 

 

Styrelsen i mars månad 2017 


