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Vad vill er organisation uppnå?
Childhood strävar efter att inga barn ska utsättas för våld och sexuella övergrepp. Childhoods arbete
är framförallt inriktat på de allra mest utsatta barnen och familjerna; barn som redan blivit utsatta
för våld och övergrepp i någon form och löper högre risk att drabbas igen, familjer som lever i utsatta
situationer, barn som inte har trygga, närvarande vuxna och lever på gatan eller behöver placeras i
alternativ omvårdnad. Childhood stödjer lokala initiativ som utvecklar nya metoder och modeller för
att förebygga våld och övergrepp samt små gräsrotsorganisationer som finns nära barn och familjer i
utsatthet. Childhood arbetar för att stärka kvalitén på lokalt anpassade och förankrade verksamheter
samt för att sprida goda modeller och metoder som når barn och familjer som tidigare inte fått det
stöd de behöver. Genom nätverk och egna aktiviteter som inspirerar och påverkar andra aktörer
verkar Childhood för att kunskap och praktiska erfarenheter av effektivt förebyggande arbete ska
spridas både mellan Childhoods samarbetspartners men också från lokal nivå till nationell och global
nivå och vice versa. Under de kommande tre till fem åren kommer Childhood att fortsätta arbeta
genom att stärka goda aktörer på lokal nivå men också med att tydliggöra och stärka arbetet med att
kommunicera och sprida goda exempel och lärdomar om hur våld och övergrepp mot barn kan
förebyggas.
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
World Childhood Foundation är en av fyra Childhood stiftelser med huvudsätet i Stockholm.
Childhood stödjer verksamheter i 16 länder, varav Childhood Sverige ansvarar för arbetet i 13 länder.
Stiftelsens ändamålsarbete drivs på flera nivåer, direkt stöd till utsatta barn och familjer, metod- och
kapacitetsutveckling, spridning av kunskap och erfarenheter samt upplysnings- och påverkansarbete.
Den finansiellt största delen av programverksamheten drivs av projektpartners som utför det direkta
arbetet med utsatta barn och familjer. Dessa samarbetspartners är alltid är lokalt registrerade och
förankrade organisationer som har möjlighet att långsiktigt och kostnadseffektivt arbeta för
förändring på lokal och nationell nivå. Childhood stödjer projektpartners finansiellt men också genom
strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. Childhood menar att samarbete,
kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad ger förutsättningar för ett kostnadseffektivt och
kvalitativt arbete. Projekthandläggare på Childhood arbetar nära organisationerna som får stöd för
att ge support och hjälp i utvecklingen, både från kontoren och regelbundna fältbesök. Childhood har
också medverkat till att initiera och driva internationellt samarbete med andra privata stiftelser och
aktörer som med gemensamma krafter arbetar för att förebygga våld mot barn och för barns rätt att
växa upp i en trygg familjemiljö.
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Childhood har valt att arbeta förebyggande gentemot barn och familjer där det redan finns
identifierad risk för att barnen ska utsättas för våld och sexuella övergrepp. En övergripande
skyddsfaktor mot våld och övergrepp är en trygg och varaktig, nära relation med en vuxen. Childhood
arbetar därför genom sina partnerorganisationer för att så många barn som möjligt ska få tillgång till
en sådan trygg relation under sin uppväxt. Arbetet med familjer i riskzonen handlar till stor del om

att ge föräldrar och andra anhöriga möjlighet att bygga en trygg och nära relation med sina barn.
Childhood arbetar också för att barn i utsatta miljöer ska känna till sina rättigheter och ha tillgång till
andra positiva vuxna och jämnåriga att vända sig till och känna trygghet hos. Upplysnings-och
påverkansarbetet handlar till stor del om att öka engagemang och förståelse för att våld och sexuella
övergrepp mot barn kan förebyggas. Som privat och flexibel stiftelse är en av Childhoods fördelar att
vi kan agera riskfinansiär och stödja innovativa metoder, modeller och angreppssätt för att förebygga
våld och övergrepp.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå era mål?
De fyra projekthandläggare som arbetar med att identifiera, bedöma och följa upp projektpartners
har alla en bred och lång erfarenhet av att arbeta med sociala utvecklingsfrågor i en internationell
miljö. Det finns en stark språkkompetens med svenska, engelska, ryska, polska och tyska som
arbetsspråk. Gruppen besitter också metodkompetens i resultatuppföljning och arbetar kontinuerligt
för att stärka kompetensen internt men framförallt hos våra projektpartners. Till sin hjälp har
projektavdelningen en Advisory Board bestående av sex personer med expertis inom barns
rättigheter, evidensbaserade metoder i socialt arbete med barn och familj, sexuella övergrepp mot
barn, hiv och aids, trafficking, primärprevention samt regionskunskap. Advisory Board läser och
kommenterar alla ansökningar vilket säkerställer en extern kvalitetssäkring av alla projekt. Genom
sitt engagemang i ett nätverk för privata stiftelser, Elevate Children Funders Group, har Childhood
tillgång till löpande kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra stiftelser som arbetar med liknande
frågor samt till kunskaps- och metodutveckling och andra relevanta processer som sker på global
nivå.

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Organisationens framsteg mäts dels i hur vi själva utvecklas och framförallt genom de resultat som
uppnås i de projekt vi stödjer. Utvecklingen av Childhood som organisation kan bland annat märkas
genom att våra rutiner och verktyg för att välja ut och stärka innovativa och nyskapande
organisationer på gräsrotsnivå kontinuerligt förfinas. Vi har under de senaste åren framförallt
utvecklat en mer strukturerad resultatuppföljning samt tagit fram nya bidragsformer för att stödja
små och oetablerade organisationer samt oprövade pilotprojekt.
De viktigaste resultaten är de som uppnås i de projekt vi stödjer. Childhood har medvetet valt att inte
utveckla generella resultatindikatorer som alla projektpartners måste rapportera mot. Skälet till det
är att förutsättningarna och innehållet i arbetet skiljer sig så mycket så att det inte blir ett relevant
sätt att mäta resultat. Childhood har istället valt att fokusera på att stötta våra samarbetspartners
med att ta fram system för resultatuppföljning som är relevanta och resursmässigt står i relation till
deras verksamhet och som både visar vad arbetet gör för skillnad för de målgrupper de stödjer men
också löpande bidrar till lärande och förbättring av verksamheten. Återkommande indikatorer på
individnivå som våra projektpartners redovisar kan t.ex. vara antal barn som återintegreras i familj
efter att ha bott på gatan, barn som blivit utsatta för övergrepp och som får professionellt stöd och
behandling, föräldrar som genomgått föräldrautbildning och kan knyta an till sina barn på ett bättre
sätt.

På organisationsnivå följer vi upp att de organisationer vi stödjer växer, blir mer strategiska och gör
ett mer kvalitativt arbete. Vi mäter också i hur hög grad projekten bidrar till systemförändring t.ex.
genom synliggörande av riskgrupper som tidigare inte fått stöd, utveckling och spridning av nya
metoder, förbättrade lagar och policys etc.
Vad har ni åstadkommit så här långt?
Under perioden 2014-2015 har 71 projekt i 16 olika länder beviljats stöd varav 3 bidrag för
kapacitetsutveckling och 9 s.k. guld-kantsprojekt som enbart syftar till att erbjuda barnen i
verksamheterna glädje och lek. Ca. hälften projekten utgör utveckling och etablering av nya modeller
och metoder. Tio procent är stöd till små, oetablerade organisationer som inte haft någon större,
etablerad finansiär tidigare.
Några exempel av många på långsiktiga resultat inom projektportföljen är
Beskriv det senaste årets utfall i förhållande till era långsiktiga mål. Beskriv hur dessa resultat bidrar
till ert fortsatta arbete. Ta med både det ni har uppnått och det som ni ännu inte nått fram till. Sträva
efter att beskriva resultat och effekter av det ni gör snarare än aktiviteter.
Five year project aimed to establish a sustainable professional foster care system.Key results 2010 2015
•

Foster care services have become one of the most used services available for children
separated from their biological or extended families (used almost in all regions of Moldova).

•

Capacity development of foster care teams and decision-makers in 29 (of 32) regions of
Moldova to develop and improve alternative family-based care and gatekeeping systems.

•

21 new regions set up foster care services

•

A four times increase in the number of children in foster care since January 2010

•

National Foster Care Association established

•

A Youth in Care Network etablished

Blaho, Ukraine:
Before:
All children went to segregated Roma schools. Blaho provided short-term humanitarian support
Project: Pre-school for Roma children
After (two years):
Children better prepared for school, parents more engaged in their children’s education. A majority
of children enrolled in Russian or Ukrainian speaking schools. Blaho more strategic aiming for longterm change.

Ububele home-visiting program South Africa
•

166 mother-infant dyads received home visits during 2014

•

112 mother-infant dyads have received support so far 2015

•

Results from the randomized control trial shows that the program significantly contributes to
increases in maternal reflective functioning, knowledge of the relational needs of infants and
increased levels of support.

(Philani & Parent Centre examples CDC)

