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D

et var en minusgrad och ymnigt
snöfall i Sydafrika. Vi hade åkt
genom Johannesburg och hamnat i
utkanten av staden hos en liten organisation
som drivs av ett antal riktiga eldsjälar. Jag
satt i ett litet rum utan värme med en ångande kopp te i handen och lyssnade på deras
berättelser. Om barn som blivit utnyttjade av
styvpappor, bröder, farbröder, lärare, jämnåriga. Historierna är sorgligt många. Men
resultatet är detsamma – ett sargat barn som
alltför tidigt berövats på sin barndom. Ett
barn som sällan får upprättelse eller ens stöd
och hjälp att bearbeta traumat som uppstått.
Personalen förklarade att barnen behöver få
alla hjälpinsatser samlade på ett och samma
ställe för att undvika ytterligare trauman.
De berättade också att deras organisation var
den enda som arbetade på det här sättet. Jag
tänkte på ett annat kallt rum jag suttit i och
lyssnat till nästan identiska historier. Med en
organisation som hade ett nästan identiskt
arbetssätt. Fast i Vitryssland.
Barn utsätts dessvärre för övergrepp och
våld världen över. Problematiken skiljer sig
mindre åt än man kan tro. Därför kan framgångsrika metoder som hjälper barn användas
i många länder, trots stora avstånd. Det är
här Childhood kommer in. Vi menar att samarbete, kunskapsöverföring och kapacitetsuppbyggnad är det mest kostnadseffektiva
och kvalitativa sättet att arbeta med barn.
Organisationen i Sydafrika kan vi para ihop
med andra större, mer etablerade organisa-
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tioner som redan arbetar utifrån samma
modell. Den lilla organisationen får därmed
snabbt hjälp att mer effektivt kunna hjälpa
ännu fler barn. Varför uppfinna hjulet igen?
Däremot hjälper vi gärna till att få ordentlig
snurr på det.
Sedan Childhoods senaste verksamhetsberättelse gavs ut har vi lagt om vårt räkenskapsår. Den här rapporten behandlar således
vad som hänt inom stiftelsen från september
2011 till och med augusti 2012. Det har varit
en händelserik period, både för Childhood
och för mig personligen, som tog över posten
som generalsekreterare våren 2012. För att
stärka Childhoods kapacitet och dra nytta av
den expertis som finns inom organisationen
inleddes under året ett viktigt arbete med att
utveckla samarbetet mellan våra systerstiftelser
i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.
Företagssamarbeten är en förutsättning
för att Childhood ska kunna fortsätta hjälpa
barn i utsatthet. Vi är stolta och tacksamma
över samarbetet med våra Major Partners och
Major Donors. Men även mindre samarbeten
är viktiga för att sprida Childhoods budskap
om att barn har rätt att vara barn.
Tack alla Childhoodvänner för ert stöd under
2011/2012. Vi ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans!
Anna De Geer
Generalsekreterare
Stiftelsen World Childhood Foundation

childhood i världen

Barn ska få vara barn
Alla barn har rättDiagram
till en trygg
1 och kärleksfull barnProjekt
dom. För barn som
utsatts2011/2012
för övergrepp, som lever
på gatan, har tagits om hand av samhället eller
växer upp i en dysfunktionell familj är det ofta
långt från verkligheten. Därför arbetar Childhood
för en långsiktig förändring.
Genom finansiellt stöd från Childhood fick
lokala organisationer i 16 länder under verksamhetsåret 2011/20121 möjlighet att genomföra runt 100
projekt för barn i utsatta situationer. Childhoods
projekthandläggare finns hela tiden med för att ge
stöd och hjälp i utvecklingen, både från kontoren
i Stockholm, Berlin, Sao Paolo och New York
samt genom personliga besök ute på fältet. Totalt
9 MUSD gick till projektverksamheten under året.
Genom donationer och bidrag fick Childhood in
9,7 MUSD i totala intäkter2.
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Under 2011 lade svenska Childhood om räkenskapsåret om från att omfatta hela kalenderår till s.k. brutet räkenskapsår som räknas från september – september.
Denna verksamhetsberättelse behandlar räkenskapsåret som löpte från september 2011 till och med augusti 2012.
Siffrorna från Childhoods systerstiftelser i Brasilien, Tyskland och USA gäller verksamhetsåret 2011 då de inte tillämpar brutet räkenskapsår. Siffrorna är preliminära
då deras bokslutsarbete inte hunnit slutföras innan tryckningen av denna verksamhetsberättelse.
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Childhood utvecklar
projektstöden
En liten, snabb och flexibel organisation som ger stöd till oprövade, innovativa
idéer för hur barn i utsatthet kan få ett bättre liv. Så vill Childhood fortsätta
arbeta och för att lyckas har två nya typer av projektstöd utvecklats.

Foto: Upsala

Att stödja små organisationer med nyskapande
idéer har varit en viktig aspekt av Childhoods
arbetssätt sedan starten för 13 år sedan. Behovet
ökar i takt med att kraven från biståndsgivare blir
hårdare och små eldsjälsprojekt får allt svårare att
hitta finansiering.
– Som en liten, fristående organisation kan
Childhood ge mindre stöd som stora organisationer

Att få leka och ha roligt hör också till en bra barndom, även
för de allra mest utsatta.
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får allt svårare att bevilja. Eftersom vi är små kan
vi också införa förändringar snabbt och vi kan ta risker genom att finansiera oprövade metoder, säger
Britta Holmberg, projektansvarig på Childhood.
Ett exempel är Barnrättsbyrån, Sveriges första
öppna verksamhet som arbetar med barns rättigheter och erbjuder både psykosocialt och juridiskt
stöd. Alla mellan 0-21 år kan söka hjälp och
arbetet sker på barn och ungas uppdrag. Det är ett
helt nytt sätt att arbeta och verksamheten kunde
komma igång under 2011 med stöd av Childhood.
– Vi hoppas och tror att det är en modell som
kommer att spridas. Att Barnrättsbyrån kunnat
utöka sin verksamhet med hjälp av andra givare är
ett bra tecken.
Att barn och unga kan få stöd av vuxna via
internet har blivit allt vanligare under senare år.
Childhood såg tidigt hur internet innebar möjligheter att nå ut till unga som inte vågade eller visste
hur de skulle göra för att söka hjälp. Tjejzonen,
som fått stöd av Childhood sedan 2006, var pionjärer inom området och har genom Chilhdoodstöd
nu fått möjlighet att dokumentera och sprida sina
erfarenheter.
– Genom att satsa på utveckling av nya metoder
kan vi med ganska små pengar i förlängningen nå
ut till väldigt många barn, säger Britta Holmberg.
Men små organisationer med nytänkande idéer
är inte alltid starka på alla plan. Givare kräver
ordning på ekonomin och utförlig rapportering,
men att få pengar för att kunna lära sig leva upp
till kraven är svårt – trots att det i längden stärker

Barnrättsbyrån erbjuder barn och
unga praktisk hjälp, stöd och rådgivning – helt på deras villkor.
Foto: barnrättsbyrån

»Genom att satsa på utveckling av nya metoder kan
vi med ganska små pengar i förlängningen nå ut till
väldigt många barn«
kvaliteten på arbetet för barnen. Organisationer
som får stöd av Childhood har sedan tidigare kunnat få pengar för fortbildning, men hösten 2011
infördes en ny typ av stöd specifikt för kapacitetsutveckling.
– Det känns väldigt roligt att vi kan ge den
här typen av stöd. Det kommer barnen tillgodo på
lång sikt och gör att projekten blir mer hållbara
och får bättre möjligheter att hitta stabil finansiering efter att Childhoods stöd fasats ut.
Det kan vara allt från en snabbkurs i budgetarbete till flera månaders arbete med strategisk
planering och utveckling. Mamelani, en liten orga-

nisation i sydafrikanska Kapstaden, är en av dem
som beviljats stöd. Organisationen arbetar med
pojkar som ska eller redan har flyttat ut från ett
barnhem för före detta gatubarn, och som behöver
stöd i övergången till ett självständigt liv. Tack
vare stödet för kapacitetsutveckling fick Mamelani
Barnets rättigheter i fokus
FN:s konvention om barnets rättigheter är
alltid utgångspunkten i Childhoods arbete för
gatubarn, barn utsatta för övergrepp, barn i
samhällets vård och familjer i riskzonen.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

5

Foto: Mamelani

ÅRET SOM GICK – projekten

Samson är en av de unga män som fått hjälp av organisationen Mamelani att ta sig från gatan och skapa sig ett bra liv.

möjlighet att se över sina metoder och utreda om
de verkligen arbetade så effektivt som möjligt.
– Genomgången ledde till att Mamelani lade
om hela sitt arbete till ett sätt som är betydligt
mer krävande för både personalen och målgruppen.
Medarbetarna fokuserar nu på att bygga killarnas
inre förmåga att klara sig i livet, snarare än att
hjälpa dem med praktiska saker. I längden blir
deltagarna mer självständiga och det är en fantastiskt bra utveckling, säger Britta Holmberg.
Sedan Childhood startade 1999 har antalet
ansökningar om projektstöd ökat stort. Trots att

Etiska riktlinjer
Childhood har sedan starten ett så kallat 90-konto
och är medlem i Svensk Insamlingskontroll samt
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).
Childhood har därmed förbundit sig att verka
efter de etiska normer och riktlinjer som dessa
organisationer uppställer.
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mindre organisationer uppmuntras att söka bidrag
får de allt svårare att konkurrera med stora, erfarna
branschkollegor. Därför införde Childhood under
2011 ytterligare en typ av stöd: ”Small grant”, en
särskild pott för nya, oprövade projekt som ges
under ett år. Sedan kan projektet söka finansiering
på vanligt sätt.
– Det ska vara lite enklare att söka de här bidragen och Childhood kan ta en uttalat större risk
eftersom stödet inte garanteras fortsätta i flera år.
Förebyggande insatser är kärnan i Childhoods
arbete för barn i samhällets vård, familjer i riskzonen, barn utsatta för övergrepp och gatubarn.
Målet är att alla barn ska få växa upp med sina
föräldrar i en trygg och kärleksfull miljö och
slippa utsättas för övergrepp eller placeras på
institution.
– Att få stöd för förebyggande arbete är väldigt efterfrågat i många länder, men ofta är det
svårt att få pengar till det. I Asien finns till exempel många organisationer som arbetar med offer för
trafficking, men ganska få jobbar med att stötta
familjer där det finns stor risk att barnen utsätts
för människohandel, säger Britta Holmberg.
Hon ser att Childhood därför fungerar som ett
viktigt komplement till andra givarorganisationer.
På sin senaste resa till Thailand blev det extra
tydligt hur Childhood når ut till några av de allra
mest utsatta barnen.
– I gränstrakterna mot Burma arbetar tusentals
illegala immigranter på plantager så otillgängliga
att tillgången till sjukvård och skolor är nästintill
obefintlig. Man vågar ofta inte ta kontakt med
myndigheter av rädsla att bli utvisad.
I det här området finansierade Childhood under
2011 ett projekt för att hjälpa barn som bor på
apelsin- och litchiplantager att få tillgång till
grundläggande rättigheter som sjukvård och skola.
Föräldrarna fick också stöd i att ta hand om sina
barn och skydda dem från risker som att råka ut
för människohandel.
– Barnen vi arbetar med saknar ofta en röst.
Att visa dem att de har rättigheter och att de är
värdefulla gör att de vågar ta plats och ger dem
självkänsla som är nödvändigt för att kunna skapa
sig ett bra liv.

höjdpunkter

Foto: britta holmberg

Läs mer om
våra projekt

Målgrupperna döps om
Familjer i riskzonen, barn utsatta för övergrepp, gatubarn och
barn i samhällets vård. Så kallas numera Childhoods målgrupper efter en modernisering av namnen.
Tidigare hette målgrupperna unga
mammor, sexuellt utnyttjade barn,
gatubarn och barn på institution.
Det är just formuleringarna, inte
innehållet, som har förändrats.
– De tidigare namnen kunde
ibland ge fel intryck, säger Britta
Holmberg, projektansvarig.
En vanlig missuppfattning
kring målgruppen ”unga mammor”
var att Childhood inte anser att
pappor är lika viktiga som mammor. Något som inte alls stämmer.
Barn har rätt till båda sina föräldrar
och att stödja familjer som av olika
skäl befinner sig i kris är grundläggande i Childhoods arbete. Där är
båda föräldrarna lika viktiga, därför
heter målgruppen nu ”familjer i
riskzonen”.
På samma sätt kunde målgruppen ”barn på institution”
misstolkas.
– Childhood fick många
ansökningar från organisationer
som ville starta upp barnhem. Men
vårt mål är ju att förhindra att barn
placeras på institution, genom just

tidigt stöd till utsatta familjer. Barn
som inte kan bo med sina föräldrar
mår bäst i en så familjelik miljö som
möjligt, inte på en stor institution.
Childhood har sedan starten
ett särskilt fokus på sexuellt utnyttjande av barn och flickors utsatthet.
Målgruppen ”sexuellt utnyttjade
barn” har döpts om till ”barn utsatta
för övergrepp” för att olika typer av
övergrepp ofta går ihop.
– Alla typer av våld och
övergrepp är kränkningar mot ett
barn. För att kunna förebygga att
barn drabbas behöver vi ta ett brett
grepp, säger Britta Holmberg.
Gatubarn är barn som lever
och/eller arbetar på gatan, med
eller utan föräldrar. Childhoods stöd
till målgruppen, som fått behålla sitt
namn, handlar i första hand om att
ge barn i utsatta miljöer ett bättre
liv och förhindra att de hamnar på
gatan.
– De nya formuleringarna visar
tydligare vad Childhood gör, så att
vi får in relevanta ansökningar och
blir tydligare i vår kommunikation.

Det finns flera sätt att läsa mer
om Childhoods arbete för barn i
utsatta situationer. Den svenska
hemsidan childhood.se uppdateras löpande med nyheter, reportage och intervjuer om projekt
och insamlingsaktiviteter. Under
2011 startades också ett digitalt
nyhetsbrev som ges ut fyra
gånger per år. På Facebook-sidan
facebook.com/childhoodsverige
kan man dagligen följa arbetet
för barn i utsatthet, medan den
som hellre läser på engelska
kan besöka den internationella
hemsidan childhood.org där det
bland annat finns en blogg där
projekthandläggarna berättar
om sina projektbesök runt om i
världen.

Fortsatt framgång för
Childhood-armbandet
Med 22 000 sålda armband och
en vinst på över 1,6 miljoner kronor
fortsatte succén för Childhoodarmbandet under 2011/2012.
Plastpärlorna i olika färger symboliserar artiklar ur barnkonventionen.
Armbandet säljs från Childhoods
hemsida childhood.se och på
samtliga DocMorris-apotek runt
om i landet.
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childhood ett efterfrågat varumärke
Långsiktiga och nära samarbeten med företag har varit Childhoods största inkomstkälla sedan starten 1999. I takt med att Childhood blir en alltmer välkänd organisation ökar antalet samarbeten och kampanjer och event blir viktigare.
För en hjälporganisation som Childhood är förtroendet och tilliten från givarna allt. Att uppfattas
som en trovärdig och kvalitetsmedveten organisation där pengarna kommer fram dit de ska och
så lite som möjligt läggs på administration är
nödvändigt, både för att behålla och nå ut till nya
givare. Därför är varumärket grundläggande. Över
80 procent av svenskarna känner till Childhood
och uppemot 6o procent är positiva till företag
som sponsrar Childhood medan knappt tio procent
tycker att det är något dåligt. Det visar en undersökning som gjordes i början av 2012.
– Det är väldigt fina resultat. Däremot är det
få som uppger att de vet mycket om Childhoods
verksamhet och det är något vi behöver utveckla,
säger Ellika Mårtenson, marknadsansvarig på
Childhood.
För trots att namnet ”Childhood” berättar att
barn står i fokus och många känner till Childhood
genom grundaren Drottning Silvia behövs det tid
att förklara hur Childhood arbetar för barn i utsatta situationer. Ett långsiktigt förebyggande arbete
är svårare att beskriva än en konkret katastrofinsats
och resultaten går inte att mäta på samma sätt.
David Granath är vd på reklambyrån Granath
som arbetar pro bono för Childhood sedan ett antal
år tillbaka. Han menar att styrkan i Childhoods
varumärke ligger just i sättet att arbeta.
– Man kan säga att Childhood arbetar bakom
kulisserna, inte där det brinner utan innan det gått
så långt. Childhood har heller ingen egen personal ute på fältet utan stöttar andra organisationer
som hjälper. Det blir en längre förklaringskedja
som innebär en utmaning när man ska sälja in
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Childhood till nya samarbetspartners. Det som ska
säljas in är en idé om förändring, inte 10 000 doser
poliovaccin.
Just där ligger också Childhoods styrka, menar
David Granath.
– När man väl förstår Childhoods arbetssätt
tror jag de flesta ser att ett stöd till Childhood
verkligen gör nytta. Långsiktiga förändringsprocesser ger en mer varaktig förändring.
företag vill ta ansvar

Sedan starten 1999 finansieras Childhoods verksamhet till största delen genom samarbeten med
privata företag. Insamlingen sker genom aktiviteter tillsammans med företagen, snarare än direkt
mot allmänheten. En viktig del i Childhoods
modell är att anpassa aktiviteterna efter behov och
önskemål hos varje enskild företagspartner. Det
bygger på ett nära samarbete som också ger företagen möjlighet att verkligen lära känna Childhood.
– Genom ett långsiktigt samarbete kan företagen stärka sitt sociala ansvarstagande och det
ger fördelar på många sätt, inte minst gentemot
Samarbetsavtal med donatorer
Major Partners
ICA, Vattenfall, Volvo Personbilar Sverige
Major Donors
Bain & Company Nordic Inc, DocMorris,
Handelsbanken, Stena Fastigheter
Övriga större samarbetsavtal
Childhood-dagen på Grönalund,
Stena Match Cup Sweden

Foto: dan ljugsvik

Childhood är Official Charity till seglingstävlingen Stena
Match Cup Sweden, dit runt hundratusen besökare kommer varje år.

»Socialt ansvarstagande
ger företagen fördelar på
många sätt«
medarbetare och kunder. Allt fler företag inser att
socialt ansvarstagande faktiskt är viktigt rent affärsmässigt, säger Ellika Mårtenson.
Childhoods Major Partners och Major Donors
har förbundit sig att samarbeta med Childhood
under tre till fem år, med en fast donation varje år.
Stora företag som ICA, Volvo och Handelsbanken
har möjlighet att arbeta på det sättet, medan små
och medelstora företag fungerar annorlunda.
– Många företag vill hjälpa till även om man
har en liten verksamhet och inte tjänar jättemycket pengar. Viljan att hjälpa har ökat stort i samhället och i takt med att Childhood blir en mer
välkänd organisation inser fler och fler värdet av att
samarbeta med oss. Därför har Childhood öppnat
upp för mindre och tidsbegränsade samarbeten,

där företaget får använda Childhoods varumärke
i marknadsföringen av en specifik produkt eller
i en kampanj. Motprestationen är att företaget
kan garantera en viss intäkt till Childhood. Friggs
te och företaget 3M, som tagit fram ett specialdesignat hörselskydd för barn, är två exempel.
2011 genomförde Childhood också en egen
julkampanj för första gången. Med målet att samla
in pengar och skapa nya kontakter med små och
medelstora företag togs ”Snögubbekampanjen”
fram tillsammans med reklambyrån Granath.
Kampanjen, som var helt digital, blev lyckad och
kommer att genomföras på liknande sätt kommande jular.
Event är ytterligare en plattform som kan
användas för att stärka relationer och skapa nya
kontakter. Childhood-dagen på Gröna Lund
anordades för nionde året i rad i maj 2012 och
samlade in över en miljon kronor genom intäkter
från entréavgifter och sponsorbidrag.
– Childhood-dagen är viktig både för oss
och våra partners, som kan bjuda in kunder och
anställda och visa att de stödjer Childhood. Samtidigt når vi ut till en ny målgrupp, säger Ellika
Mårtenson.
Seglingstävlingen Stena Match Cup Sweden
är en helt annan typ av event, där Childhood varit
så kallad Official Charity i fem år. Det innebär
bland annat att Childhood syns under seglingsveckan, garanteras en halv miljon kronor i intäkter
och deltar i ”Innovation Forum” där företag och
beslutsfattare diskuterar aktuella frågor kring
samhälle och socialt ansvarstagande. Under 2012
skrevs ett avtal om att förlänga samarbetet ytterligare fem år.
– Vi kommer att fortsätta utveckla våra former
för samarbeten med företag för att göra det ännu
mer attraktivt att samarbeta med Childhood,
avslutar Ellika Mårtenson.

Övriga större samarbeten och
företagsdonationer under 2011/2012
ABB, Advokatfirman Attoff &
Dahlgren, Annonsdax, Autoropa,
Bagheera, Bertlid & Co, Bisnode,
Bonnier Tidskrifter, Cevian Capital,
Coeli, Delicard, EverSilver, Forema,
Getrag All Wheel Drive, Grow,
Groth & Co, Gröna Lund, Heab
Byggställningar, Hotel Skepps-

holmen, Interoute Managed
Services Sweden, Klintberg &
Way, Komet Scandinavia, Liber,
Loppi.se, Magnolia Bostad, Metro,
Midsona Sverige, 3M Svenska,
Platzer Fastigheter, Optimal
Assistans i Göteborg, Pelle P,
PWC, PS Communication, Rapid

Images, Rejmes, Rezidor Hotel
Group, Sonat, Sophie by Sophie,
Stiftelsen Childhood Award,
Stockholm Rotary Klubb Bro, Stora
Enso Nymölla, Swedavia, Tankens
Trädgård, TeliaSonera, Tylöprint,
Wallenius Wilhelmsen Logistics

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

9

Childhoods
ekonomi i Sverige
Resultaträkning
Not

2011/2012

2011

2010

2009

2008

Verksamhetsintäkter

1

32 664

15 947

30 817

30 623

36 213

Ändamålskostnader

2

26 870

18 665

–27 420

–30 052

–38 517

–3 813

–2 362

–3 766

–3 063

–513

–1 306

–868

–1 121

–2 144

–3 737

–675

–5 948

–1 490

–4 636

–6 554

1 976

1 948

1 800

4 661

–2 638

2 651

–4 000

310

25

–9 192

–334

–86

–117

–5

–5

2 317

–4 086

193

19

–9 197

(tkr)

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

3

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar

4

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Under 2011 genomfördes en omläggning av räkenskapsåret och Childhood tillämpar nu ett brutet räkenskapsår, från första
september till sista augusti. Därför omfattar räkenskapsåret 2011 bara åtta månader. I nedanstående kommentarer görs jämförelser med detta förkortade räkenskapsår.
Not 1
Donationsmedel 28 847 (föregående år 13 037 tkr och aktivitetsintäkter 3 817 tkr (föregående år 2 910 tkr).
Not 2
I ändamålskostnader inkluderas utbetalningar till projekt samt
kostnader för uppföljning och kontroll av dels de svenska
projekten och dels den internationella portföljen.
Not 3
Administrationskostnaderna innehåller direkta administrativa
kostnader samt fördelade samkostnader (baserat på antal
anställda i olika funktioner).

Not 4
Childhood tillämpar en konservativ placeringspolicy, där
också hänsyn tas till etiska och andra överväganden. Förvaltningstjänster inom tre förvaltningsmandat (räntefonder,
aktiefonder och alternativa placeringar) upphandlas från fem
olika förvaltare. Policyn för kapitalförvaltningen utvärderas
årligen av Childhoods styrelse.
Kapital
Den svenska stiftelsen hade per 2012-08-31 ett långsiktigt
värdepappersinnehav uppgående till 46 772 tkr (per 201108-31, 47 410 tkr.)

En fullständig årsredovisning för 2011/2012 kan hämtas på childhood.se

Childhoods fjorton co-founders är:
ABB
Axel Johnson Gruppen
Charles B. Wang Foundation
Curtis L. Carlson Family Foundation
Daimler Corporation Fund
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Familjen Barbro E. Heinz
Familjen Jan H. Stenbeck
Familjen Jane och Dan Olsson
Familjen Sven Philip-Sörensen
Heimbold Foundation

Oriflame – af Jochnicks
familjestiftelse
SAP AG
Skandia
TeliaSonera AB

det här är CHILDHOOD
World Childhood Foundation grundades 1999 av
H.M. Drottning Silvia och är en internationell
organisation som består av fyra samverkande
stiftelser i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA.

Stockholm
Anna De Geer Generalsekreterare
Ellika Mårtenson Marknadsansvarig
Mats Agurén Business Controller
Maja Cronstedt Press- och
informationsansvarig
Frida Gustafsson Internationell
kommunikation
Britta Holmberg Projektansvarig
Åsa Wikström Projekthandläggare

New York
Charlotte Brandin Executive Director

Susanne Drakborg Projekthandläggare
www.childhood.se

Madeleine Bernadotte Projekthandläggare
Helen Teike Insamling och kommunikation
www.childhood-usa.org

Berlin
Maria Harder Executive Director
Ylva Queisser Projekthandläggare
Sao Paolo

www.childhood.org/de

Ana Maria Drummond Executive Director
Ana Flávia Gomes de Sá Insamlings- och
kommunikationsansvarig
Itamar Gonçalves Batista Projektansvarig
Anna Flora Werneck Projekthandläggare
Erika Kobayashi Projekthandläggare
Rosana Junqueira Projekthandläggare
Vanessa Higa Insamling
Tatiana Larizzatti Kommunikation och
administration
Mônica Santos Programanalys
Letícia Born Programanalys
www.childhood.org.br

Childhoodkontor
Projektland

Box 190 84
104 32 Stockholm
tel 08 55 11 75 00
plusgiro 909090-3
bankgiro 909-0036
En komplett årsredovisning
för 2011/2012, samt ytterligare material,
kan hämtas på www.childhood.se
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