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Vad vill er organisation uppnå?
Stiftelsens ändamål är att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn.
Genom bidrag och andra insatser skall Childhood skapa förutsättningar för värdiga
uppväxtförhållanden för dessa barn. Childhoods övergripande fokus är barn utsatta
för sexuell exploatering och övergrepp. Målsättningen är att i så stor utsträckning
som möjligt arbeta preventivt.
Stiftelsen skall vidare uppmuntra till samarbete mellan de många goda initiativ som
redan finns genom att stödja befintliga organisationer som utför ändamålsarbetet.
Stiftelsen skall också t ex medverka i utbildnings- och informationsprogram avseende
barns rättigheter.
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
Stiftelsen driver inte egna projekt. Ändamålsarbetet utförs istället av andra
organisationer. Stiftelsen stödjer projekten finansiellt men också genom strategiskt
stöd, kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. Stiftelsen menar att samarbete,
kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad ger förutsättningar för ett
kostnadseffektivt och kvalitativt sätt att arbeta med barn. Projekthandläggare vid
Stiftelsen arbetar nära organisationerna som får stöd för att ge support och hjälp i
utvecklingen, både från kontoren och genom personliga besök på projekten.
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta preventivt. Childhood
har därför identifierat fyra målgrupper där det preventiva arbetet blir extra viktigt: Barn
utsatta för övergrepp, Familjer i riskzonen, Barn i samhällets vård samt Gatubarn.
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. Den projektansvarige
håller för närvarande på att avsluta en masterutbildning i Barns bästa och mänskliga
rättigheter. 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.
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. Där mäts resultat på
individnivå för de barn och familjer som får stöd av projekten (eftersom arbetet i
huvudsak handlar om förebyggande insatser är ökade skyddsfaktorer och minskade
riskfaktorer det mest relevanta sättet att mäta framsteg), på organisationsnivå (att de
organisationer vi stödjer växer, blir mer strategiska och gör ett mer kvalitativt arbete)
och i hur hög grad projekten bidrar till systemförändring (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 2013-2014 har 62 projekt i 17 olika länder beviljats stöd och ytterligare 11
särskilda bidrag för kapacitetsutveckling har betalats ut. Ca. två tredjedelar av
projekten utgör utveckling och etablering av nya modeller och metoder. Av dem har
18 st kunnat spridas vidare med annan finansiering.

