
Föreningen Afrikas Barn
Org.nr. 857210-1361

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK
Vårt syfte är att genom penninginsamling och genom faktainformation beskriva våra olika projekt i respektive land,
samt ge bakomliggande orsaker till eventuella problem. Målet är att hjälpa föräldralösa barn och ungdomar eller de
som helt saknar medel, att få möjlighet till skolutbildning, social träning, med fokus på Mänskliga Rättigheter, och
idrottsutbildning. På detta sätt vill vi främja varje persons utveckling och bidra till ett bättre samhälle på sikt.
År 2019 utökade vi vår verksamhetsområde att även gälla hjälp och informationsprogram internationellt och i Sverige.
Under detta år så fortsätte vi driva CSP( Child Sponrship Program) barnen bor hos sina vårdnadshavare, men FAB står
för alla kostnader vad gäller skolgång, samt hälsa och social träning med inriktning på Barns Rättigheter i samhället. Vi
gör också regelbundna besök i hemmen och i skolorna. Coronan har gjort att barnen inte kunnat gå i skolan och den
egna försörjningen har varit mycket svår. Vi har därför också bidragit så att de kunnat odla så mycket som möjligt sin
egen mat och hjälpt till med reparationer i hemmen, som har ökat tryggheten.
Flickhemmet har 2020 varit under renovering, så flickora har fått bo i olika boende under tiden och i pojkhemmet har
vi haft ett rullande chema med begränsat antal pojkar boende under 2020 på hemmet på grund av Corona och
resterande har bott hemma hos någon vårnadshavare under tiden och sedan har man bytt.
Skolorna har varit stängda stora delar av 2020 och därför har vi bedrivet hemundervisning vilket har varit en utmaning.
I början av året åkte två volentärer ner till Kongo Kinshasa och startade upp grupper för Mänskliga Rättigheter, man
besökte skolor och kyrkor och fann volentärer att samarbeta med. Detta arbete skall fortsätta under 2021.
I Sverige fortsatte informationsverksamheten omMänskliga Rättigheter i början av året och då framför allt till
nyanlända på flyktingförläggningar, men detta fick tyvärr upphöra då Coronarestriktionerna försvårade detta och en del
blev smittade.
På kontoret har vi kunnat arbeta en hel del hemmifrån och även viss imsamling har bedrivits hemma.
Intäkterna har gått ner under 2020 men tack vare det stora bidraget vi fick i slutet av 2019 så har vi kunnat bedriva och
hjälpa barnen och starta upp grupper.
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