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KIDS OF UGANDA -
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Kids of Uganda är en ideell förening med bas i Sverige. Vi arbetar tillsammans med vår
systerorganisation Kids Foundation Uganda för att fler barn i östra Uganda ska få en trygg uppväxt.

Kids of Uganda är en fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden förening som grundades 2012. Kids
of Uganda har sin bas i Sverige. Styrelsen och arbetsgrupperna jobbar helt ideellt och föreningen har
ingen avlönad personal.

I verksamhetsberättelsen kommer du  få ta del av vad som hänt inom Kids of Uganda under
verksamhetsåret 2021.
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STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER

Styrelsen
Nio personer var en del av Kids of Ugandas styrelse under 2021.

Ordförande: Amie Karlsson

Kassör: Jennie Rosendal

Ledamöter: Elin Boström
Sara Kra�
Louise Marklund
Anneli Reyes Peña
Camilla Savén
Karolina Stjernström
Frida Zahlander

Arbetsgrupperna
Tre arbetsgrupper har skött det operativa arbetet. De flesta styrelsemedlemmar har också varit
involverade i en arbetsgrupp.

Samverkansgruppen
Administration Elin Boström
Organisation Amie Karlsson
HR Rebecca Tylestam
Ekonomi fokus Sverige Adam Appelkvist
Intern kommunikation Vera Karlsson (fr.o.m september)

Verksamhetsgruppen
Familjestöd/program Karolina Stjernström
Monitoring & evaluation Frida Zahlander
Ekonomi fokus Uganda Zelda Thunberg (t.o.m. maj)

Linnea Simonsson (fr.o.m. maj)
Bidrag Anneli Reyes Pena
Barnperspektiv Sara Amina Darheden Kahtan (t.o.m. september)

Informationsgruppen
Företag/sälj Hanna Södergren

Elina Leandersson
Marknadsföring/kommunikation Louise Marklund

Sara Kra�
Månadsgivaransvar Frida Herrgård
Medlems- och webshopsansvar Lina Oskarsson
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Ändringar i arbetsgrupperna
På höstkonferensen 2020 diskuterade vi en mindre omorganisering av arbetsgrupperna. Detta skedde
strax e�er årsski�et 2020/2021. Omorganiseringen innebar att arbetsgrupperna bytte namn och att
några personer bytte arbetsgrupp.

2021 tillkom tre nya arbetsgruppsroller:

● Intern kommunikation
● Monitoring & evaluation
● CRM-analytiker

De två första rollerna tillsattes under året och rollen som CRM-analytiker tillsattes i januari 2022.

Sara Amina Darheden Kahtan som var barnperspektivsansvarig avgick i september. Vi rekryterade inte
någon ny person till den posten, då rollen var temporär med sy�e att utveckla en policy för barns
rättigheter.

Samarbete
Styrelsen har ha� åtta styrelsemöten under 2021. Samtliga möten hölls online via Skype. Utöver detta
har styrelsen kommunicerat via e-post och Slack.

Arbetsgrupperna har ha� digitala möten vid behov och utöver detta kommunicerat via Slack.

Styrelsen och arbetsgrupperna har dessutom ha� tre digitala konferenser: en kickoff i februari, en
vårkonferens i maj  och en höstkonferens i september.

ORGANISATION

Medlemmar
Medlemskap är öppet för alla som tar ställning för Kids of Ugandas ändamål och grundprinciper samt
betalar beslutad medlemsavgi�. Medlemsavgi�en är 99 kr för 12 månader. Månadsgivare blir
automatiskt medlemmar men de kan avsäga sig medlemskapet om de önskar.

Den 2021-12-31 hade vi 48 medlemmar, varav 36 månadsgivare.

Värdegrund och policydokument
Under året har vi påbörjat ett arbete med att se över Kids of Ugandas policydokument och att
fastställa en gemensam värdegrund. Arbetet fortsätter under det första kvartalet 2022.
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EKONOMI

Årets resultat
Kids of Ugandas finansiella resultat för 2021 var 7 017 kronor.

Under året genomfördes en av Forum Civ finansierad förstudie. Finansiering om 55 000 kronor
erhölls 2020 och kostnaderna för genomförandet av förstudien under 2021 uppgick till 13 066
kronor. Outnyttjat bidrag kommer skickas tillbaka till Forum Civ under 2022.

De totala kostnaderna för Kids of Uganda var, trots förstudien, lägre än de flesta tidigare år. Detta
beror främst på coronapandemin som inneburit att resekostnaderna i Uganda var betydligt lägre då
kontakten med familjerna främst skedde via telefon. Även skolkostnaderna var lägre då skolorna var
stängda under långa perioder. Vi har inte heller kunnat arrangera några workshops.

Intäkter
Föreningen har främst samlat in donationer genom månadsgivare. Denna del har varit i snitt 8 450
kronor per månad. Övriga intäkter har varit webshopsförsäljning av gåvobevis, enstaka privata
donationer, ett insamlingsevenemang och medlemsavgi�er.

Föreningens totala intäkter 2021 uppgick till 133 655 kr, vilket är mindre än föregående års intäkter.
Den stora skillnaden beror på det projektbidrag som föreningen mottog under 2020 från Forum CIV.

Kostnader
Sy�et med Kids of Ugandas insamlingsverksamhet är att finansiera de gemensamma program som
vi driver tillsammans med Kids Foundation Uganda. Det är Kids Foundation Uganda som är
operativt ansvariga för verksamheten och därmed kostnaderna i Uganda. Överföringar till Kids
Foundation Uganda är Kids of Ugandas största kostnad.

Totalt överfördes 114 778 kr till verksamheten i Uganda. Av dessa var 1 247 kr överföringskostnader
och 9 691 kostnader för den av Forum Civ finansierade förstudien.

Kids of Ugandas kostnader har bokförts uppdelat för att möjliggöra en enklare uppföljning i Sverige.
Cirka 22 % av kostnaderna har gått direkt till de familjer vi stöttar genom familjestödsprogrammet
genom direkt monetärt stöd samt till barnen i skolstödsprogrammet genom betalning av
skolkostnader. Den största kostnadsposten är personalkostnader i Uganda och motsvarar cirka 50 %
av det stöd som går till Uganda.

I Sverige  uppgick kostnaderna till 11 860 kronor vilket motsvarar 9,4 % av föreningens totala
kostnader och 8,9 % av de bidrag som mottogs 2021. Kostnaderna i Sverige består av
marknadsföring, bokföringsprogram, bankkostnader och avgi�er för autogiro, samt hyra av
möteslokal för förstudieprojektet. Av kostnaderna i Sverige avsåg 3 375 kostnader för förstudien.

Föreningens totala kostnader 2021 uppgick till 126 638 kronor, varav 13 066 är kostnader för att
genomföra förstudien.
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Intäkter och kostnader 2015-2021, belopp i SEK

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Intäkter 307 994 305 175 200 525 290 656 111 238 174 463 133 655

Kostnader 222 768 219 785 229 159 191 235 184 600 115 765 126 638*

Resultat 85 226 85 390 - 28 634 99 429 -72 362 58 698* 7017

*Varav 13 066 är kostnader för att genomföra den av Forum CIV finansierade förstudien. Medel om 55 000 erhölls från Forum
CIV 2020.  Det outnyttjade bidraget kommer skickas tillbaka till Forum Civ under 2022.

SAMARBETE MED KIDS FOUNDATION UGANDA

Samarbetet med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda i Mbale, Uganda har fortlöpt.

Kids Foundations Ugandas personal
Kids Foundation Uganda har tre anställda: Krystyn Kakai är manager/familjestödskoordinator i
Uganda. Krystyn har huvudansvaret för de tre programmen och arbetar främst med strategiska frågor
och kontakt med myndighetspersoner och andra organisationer. James Kangala och Winnie Nambozo
är socialarbetare som jobbar i fält och besöker familjerna som ingår i familjestödsprogrammet. James
och Winnie fungerar som familjernas närmaste kontaktperson och stöd i vardagen.

Under 2021 har vi arbetat vidare med arbetsbeskrivningar och anställningskontrakt till Kids
Foundation Ugandas personal.

Kids Foundation Ugandas styrelse
Vi hade två digitala möten Kids Foundation Ugandas styrelse i november 2021.

Kids Foundation Ugandas styrelse består av:

● Weyusya Joseph
● Nanzala Hilda
● Wasike Eunice
● Bishop Wabulakha Samwiri

Gemensamma program
Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda har tre gemensamma program:

● Familjestödsprogrammet
● Skolavgi�sprogrammet
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● Praktikantprogrammet

Dessutom bidrar Kids of Uganda med pengar till Kids Foundation Uganda för administrativa kostnader
och personal.

Vi hade tidigare också ett fjärde program: workshopprogrammet. Under 2019 inkorporerades detta i
familjestödsprogrammet.

Samarbetsavtal
Hittills har samarbetet mellan Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda bara varit reglerat genom
muntliga avtal. Under 2019 skrevs ett utkast på ett Partnership Agreement mellan Kids of Uganda och
Kids Foundation Uganda. Det reglerar vilka gemensamma program som vi har,  hur vi ska samarbeta
och hur vi ska hantera risker. På grund av coronapandemin har arbetet med avtalet blivit försenat. I
november 2021 diskuterades avtalet på två möten med Kids Foundation Ugandas styrelse och planen
är att färdigställa avtalet under första kvartalet 2022.

Coronapandemin
Coronapandemin har fortsatt sätta sina spår på verksamheten i Uganda. Det har varit strikta
restriktioner i Uganda under en stor del av året. Personalen har dock kunnat göra några besök hos
familjerna i år och vi har kunnat ta in nya familjer. Barnen i skolavgi�sprogrammet har nästan inte gått
i skolan under hela året. Vi betalade skolavgi�er för en av tre terminer, men eleverna skötte skolarbetet
hemifrån. På grund av minskade skolavgi�er, minskade transportkostnader och inga workshops så har
våra kostnader varit lägre än förväntat. På grund av pandemin har vi inte ha� någon praktikant.

Övriga samarbeten
Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda har ingen verksamhet med andra organisationer. Kids
Foundation Uganda har dock samarbete i form av kunskapsutbyte med flera andra organisationer i
Uganda, framförallt TASO (The AIDS Support Organisation). Under året utökade vi kontakten med
African rural development initiatives (ARDI), Mayenze Widowsʼ Association and Compassion
International Uganda. De deltog bland annat i en workshop som arrangerades som en del av
förstudien som finansierades av Forum Civ.

VERKSAMHET

Familjestödsprogrammet

Fokus för verksamheten har under året varit familjestödsprogrammet. Familjestödsprogrammet
stöttar ekonomiskt utsatta familjer med barn. Under familjestödsprogrammet stöttas familjen
ekonomiskt under 2 års tid (fas 1), däre�er stöttas familjen med besök och råd från Kids
Foundation Ugandas fältarbetare under 3 års tid (fas 2).

Antal familjer
Familjestödsprogrammet har under 2021 stöttat totalt 10 olika familjer under den ekonomiska
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fasen av programmet. 1 familj har flyttat och Kids Foundation Uganda har inte lyckats komma i
kontakt med familjen igen. 4 andra familjer avslutade fas 1 under 2021.

5 familjer påbörjade familjestödsprogrammet vilket ger en total på 9 familjer i fas 1 slutet av året.
Detta ligger under verksamhetsmålet att ha 12 familjer i den ekonomiska fasen av
familjestödsprogrammet. Detta berodde framförallt på att det har varit svårt att besöka potentiella
familjer under tiden med nedstängningar och begränsad rörlighet  i Uganda på grund av covid-19.
De familjer som togs in kom när restriktionerna började bli mildare i slutet av året.

2020-12-31 2021-12-31

Familjer fas 1 5 9, varav 5 är nya för 2021

Familjer fas 2 27 17

Totalt: 32 26

10 familjer avslutade fas 2 under 2021, 2 familjer avslutade 2020 och 13 familjer avslutade fas 2
under 2019. Totalt har alltså 25 familjer avslutat programmet e�er fem år. 2 familjer har avslutat
programmet av annan anledning. Det innebär att 53 familjer är eller har varit en del av
familjestödsprogrammet sedan programmet etablerades 2013/2014.

Ny mallar för dokumentation
Under året har vi tillsammans med personalen i Kids Foundation Uganda arbetat fram nya mallar
för rapportering och uppföljning. Det finns nu en Initial Report som tillsammans med Ugandan
Vulnerability Index och Inclusion criterias avgör om en familj blir antagen till
familjestödsprogrammet. Det finns också en ny Follow-up report och End-report. Case notes har
också uppdaterats för att lättare kunna mäta och följa familjernas utveckling.

Månadsmöten via Whatsapp
Under året infördes månadsmöten via Whatsapp mellan Kids of Ugandas familjestödansvarig och
Kids Foundation Ugandas personal. Detta har stärkt samarbetet på många sätt och
kommunikationen har förbättrats som en följd.

Extra insamling till familjerna
Coronapandemin har varit mycket tuff för våra familjer så under sommaren hade vi en extra
insamling till de familjer som inte längre är en del av familjestödsprogammets fas 1. Den extra
insamlingen drog in 6450 kr. Pengarna delades mellan de familjer som var i fas 2 eller som tidigare
fått stöd från oss, totalt fick 45 familjer ta del av detta stöd. Stödet var mycket uppskattat och
hjälpte familjerna i en mycket svår tid.
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Familjestödsprogrammet fick också en summa om 1000 kr från Crown Care för att köpa
skolmaterial till barnen i våra familjer. Tyvärr har detta extra bidrag inte kunnat användas under
2021 då skolorna har varit stängda. När skolorna öppnar igen våren 2022 kommer skolmaterialen
att delas ut.

Workshops
Kids Foundation Uganda anordnar vanligtvis mindre workshops, s.k.  “guardianʼs meetings”
ungefär gång i halvåret. Då möts alla familjer som är eller har varit en del av
familjestödsprogrammet. Ibland arrangerar vi större workshops, vilket vi kallar “community
training”. Under 2021 har inga guardianʼs meetings eller community training sessions arrangerats
på grund av coronapandemin.

Skolavgi�sprogrammet
Mellan åren 2013 och 2018 bedrev Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda ett familjehem där
det bodde åtta barn. Under 2017 togs beslut att fasa ut familjehemmet och det genomfördes under
den första halvan av 2018. Barnen som tidigare bott på familjehemmet har e�er noggranna
kontroller återplacerats hemma hos släktingar eller bekanta.

Idag stöttar vi de sju yngsta barnen med skolavgi�er och skolmaterial. Vi stöttar barnen genom
Primary School (P1-P7) samt genom en två- eller treårig yrkesskola e�er Primary School.

Skolorna har på grund av coronapandemin varit stängda i långa perioder under 2020 och 2021.

2020-12-31 2021-12-31

Barn med skolavgi�sstöd 7 7

Praktikantprogrammet
Vi erbjuder svenska universitetsstudenter att göra praktik hos Kids of Uganda och Kids Foundation
Uganda eller Sverige under terminerna. Vi hade ingen praktikant under 2021, framförallt på på
grund av coronapandemin.

Övrig verksamhet

Lekplats
Kids of Uganda var delaktiga i att bygga en lekplats i Bubulo under 2015-2016. Den består av en
klätterställning i trä, en hinderbana av gamla bildäck, ett hus/klätterställning av betong/trä och en
scen i betong. Lekplatsen lämnades över till en kommitté som skulle sköta om den, men denna
kommitté har inte varit aktiv sedan lekplatsen invigdes. Lekplatsen är inte helt anpassad e�er de
lokala förhållandena och har till viss del blivit förstörd. Vi har sedan tidigare en liten summa pengar
avsatt för underhåll av lekplatsen och 2021 planerades en mindre renovering av lekplatsen för att göra
den säker och mer tilltalande. Renoveringen har dock blivit uppskjutet på grund av pandemin.
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MÅNADSGIVARE

Kommunikation
Under året har nyhetsbrev och månadsgivarbrev skickats till månadsgivarna. Det har skickats två
nyhetsbrev, som även gått ut till alla medlemmar, samt fyra månadsgivarbrev (mars, juni, september,
december). De som är familjesponsorer och skolavgi�ssponsorer har fått brev med information om
det specifika barn som de stöttar.

INSAMLING OCH EVENEMANG

Run for Kids of Uganda
Under året arrangerade vi välgörenhetsloppet Run for Kids of Uganda. Sy�et med loppet var framför
allt att synas, skapa engagemang och få in intäkter till organisationen.

Loppet 2021 gick av stapeln i maj, med start 1 maj och sista dagen att genomföra loppet var den 31
maj. Det gick att välja mellan distanserna 5 och 10 km. Anmälningsavgi�en var oavsett distans 100 kr.
Därtill fanns möjligheten att ge en valfri donation. Loppet var virtuellt och genomfördes genom
tjänsten RaceONE, se mer nedan.

År 2021 så sålde vi 48 startplatser till 5 km och 40 startplatser till 10 km. Totalt fick in intäkter på 8862
kr. Utöver detta fick vi sponsring från företag på ytterligare 2500 kr.

Loppet sponsrades av Flowlife, som lottade ut tre stycken flowpillow och hemmaträningspaket (hip
bands och powerbands) till deltagare i loppet. Loppet sponsrades även av Klubbteamet i Örebro som
valde att sponsra Kids of Uganda med 2500 kr samt två tryckta t-shirtar till marknadsföringsmaterial.

Det publicerades bland annat en artikel i VLT (Västmanlands läns tidning) om loppet. Vi
marknadsförde loppet på Kids of Ugandas Facebook och Instagram.

Insamlingar i sociala medier
I juli gjorde vi en särskild insamling genom sociala medier. Bakgrunden var att coronapandemin
medförde ett mycket svårt läge för familjerna i vårt familjestödsprogram och att familjerna under
denna svåra tid behövde extra hjälp. Genom kampanjen samlade vi in 6450 kronor, vilket delades ut
som extra bidrag till familjerna.

Webbshop
Under året sålde vi gåvobevis för 2824  kronor i webbshopen.

Mässor och andra evenemang
Under 2021 medverkade vi inte i några mässor, marknader eller andra evenemang.
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MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Grafisk profil
Den grafiska profilen uppdaterades med primärkulör, komplementkulörer och accentkulör. Även en
specifik färg för att användas vid julkampanjer har tagits fram.

Hemsida och blogg
I samband med att den grafiska profilen uppdaterades fick även hemsidan ett ly� för att skapa mer
framåtrörelse. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nytt innehåll.

Sy�et med bloggen har under året även uppdaterats. Sy�et med bloggen är numera att berätta
historier från familjer i vårt familjestödsprogram och skriva om aktuella händelser i Uganda.

Foto och video för marknadsföring
Under våren 2021 anlitade vi en fotograf från Mbale i Uganda för att hjälpa oss ta fram videomaterial
till våra marknadsföringskampanjer.  Filmningen koordinerades av personalen i Kids Foundation
Uganda i dialog med kommunikationsteamet i Sverige.

Kampanjer
Under året har Kids of Uganda genomfört kampanjer på Instagram, Facebook och Linkedin.

Under våren 2021 lades särskilt fokus på att marknadsföra välgörenhetsloppet ʻRun for Kids of
Uganda.̓

En stor satsning gjordes under hösten 2021 på att öka kännedomen om Kids of Uganda. Detta gjordes
genom en intervjuserie i  sju delar där den sista delen var ett axplock från tidigare filmer med sy�et att
locka nya familjesponsorer. Den sista filmen var tillsammans med julklappen ʻStöd till en familjʼ årets
julkampanj.

Kontinuerligt under året har fokus även varit att ly�a webshopens sortiment.

Sociala medier
Kids of Ugandas sociala kanaler är var vi huvudsakligen och kontinuerligt kommunicerar med vår
publik. Sy�et är att öka kännedom, skapa engagemang, sälja och rekrytera. Under 2021 har vi
kommunicerat via Facebook, Instagram och Linkedin.

FÖRETAG

Under 2021 kontaktade Kids of Uganda 90 stycken olika företag från olika branscher. Dessa
kontaktades digitalt via e-post samt via besök i butiker.

Endast ett fåtal företag har svarat på e-posten. För det mesta har vi inte fått något svar alls, alternativt
svaret att företaget redan stödjer en annan organisation. Detta har gjort att vi har försökt att analysera
och ta hjälp av andra för att ta fram nya sätt att att kunna pitcha Kids of Uganda på. I slutet av året
började vi därmed att försöka sälja in organisationen i fysiska affärer. Intresset har varit mer positivt än
vid mailandet vilket vi ska ta med oss in till 2022.
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BIDRAG

Förstudie med Forum Civ
Kids of Uganda blev under 2016 godkända som organisation för att få söka bidrag från Forum CIv (f.d.
Forum Syd). Hösten 2019 beviljades Kids of Uganda 55 000 kronor för att genomföra en förstudie.
Förstudien sy�ade till att två eller tre personer från Kids of Uganda ska/skulle resa till Uganda för att
kartlägga möjligheterna till att ytterligare utveckla familjestödsprogrammet och stärka samarbetet
med Kids Foundation Uganda.

Förstudien skulle ha genomförts under 2020 men fick skjutas upp på grund av coronapandemin.
Under hösten 2021 beslutade vi att genomföra förstudien digitalt och mellan 30 september och 31
november hade vi fem olika digitala workshops med Kids Foundation Ugandas personal och styrelse
samt med lokala organisationer som är verksamma i området. Med Kids Foundation Uganda
diskuterade vi utvecklingsmöjligheter för familjestödsprogrammet och gav förslag på aktiviteter vi kan
genomföra på kort och lång sikt. I mötena med Kids Foundation Ugandas  styrelse kom vi fram till flera
förslag för hur vi kan stärka samarbetet. I workshopen med fyra olika lokala organisationer skapade vi
en bra grund för ett framtida samarbete med flera idéer på projekt som kan genomföras, med fokus att
stötta sårbara familjer och barn.

Slutrapporteringen är klar i slutet av februari 2022. De totala kostnaderna under 2021 uppgick till 13
430. Det outnyttjade bidraget kommer skickas tillbaka  till Forum Civ.

Andra bidrag
Under 2020 ansökte vi om bidrag  på 41 000 kronor från Hedlunds sti�else för att kunna ta in 6 nya
familjer i programmet.  Vi fick svar under 2021 att vi inte blev beviljade bidraget.

Under 2021 söktes inga andra bidrag.
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KIDS OF UGANDA -
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021


Kids of Uganda är en ideell förening med bas i Sverige. Vi arbetar tillsammans med vår
systerorganisation Kids Foundation Uganda för att fler barn i östra Uganda ska få en trygg uppväxt.


Kids of Uganda är en fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden förening som grundades 2012. Kids
of Uganda har sin bas i Sverige. Styrelsen och arbetsgrupperna jobbar helt ideellt och föreningen har
ingen avlönad personal.


I verksamhetsberättelsen kommer du  få ta del av vad som hänt inom Kids of Uganda under
verksamhetsåret 2021.
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STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER


Styrelsen
Nio personer var en del av Kids of Ugandas styrelse under 2021.


Ordförande: Amie Karlsson


Kassör: Jennie Rosendal


Ledamöter: Elin Boström
Sara Kra�
Louise Marklund
Anneli Reyes Peña
Camilla Savén
Karolina Stjernström
Frida Zahlander


Arbetsgrupperna
Tre arbetsgrupper har skött det operativa arbetet. De flesta styrelsemedlemmar har också varit
involverade i en arbetsgrupp.


Samverkansgruppen
Administration Elin Boström
Organisation Amie Karlsson
HR Rebecca Tylestam
Ekonomi fokus Sverige Adam Appelkvist
Intern kommunikation Vera Karlsson (fr.o.m september)


Verksamhetsgruppen
Familjestöd/program Karolina Stjernström
Monitoring & evaluation Frida Zahlander
Ekonomi fokus Uganda Zelda Thunberg (t.o.m. maj)


Linnea Simonsson (fr.o.m. maj)
Bidrag Anneli Reyes Pena
Barnperspektiv Sara Amina Darheden Kahtan (t.o.m. september)


Informationsgruppen
Företag/sälj Hanna Södergren


Elina Leandersson
Marknadsföring/kommunikation Louise Marklund


Sara Kra�
Månadsgivaransvar Frida Herrgård
Medlems- och webshopsansvar Lina Oskarsson







Ändringar i arbetsgrupperna
På höstkonferensen 2020 diskuterade vi en mindre omorganisering av arbetsgrupperna. Detta skedde
strax e�er årsski�et 2020/2021. Omorganiseringen innebar att arbetsgrupperna bytte namn och att
några personer bytte arbetsgrupp.


2021 tillkom tre nya arbetsgruppsroller:


● Intern kommunikation
● Monitoring & evaluation
● CRM-analytiker


De två första rollerna tillsattes under året och rollen som CRM-analytiker tillsattes i januari 2022.


Sara Amina Darheden Kahtan som var barnperspektivsansvarig avgick i september. Vi rekryterade inte
någon ny person till den posten, då rollen var temporär med sy�e att utveckla en policy för barns
rättigheter.


Samarbete
Styrelsen har ha� åtta styrelsemöten under 2021. Samtliga möten hölls online via Skype. Utöver detta
har styrelsen kommunicerat via e-post och Slack.


Arbetsgrupperna har ha� digitala möten vid behov och utöver detta kommunicerat via Slack.


Styrelsen och arbetsgrupperna har dessutom ha� tre digitala konferenser: en kickoff i februari, en
vårkonferens i maj  och en höstkonferens i september.


ORGANISATION


Medlemmar
Medlemskap är öppet för alla som tar ställning för Kids of Ugandas ändamål och grundprinciper samt
betalar beslutad medlemsavgi�. Medlemsavgi�en är 99 kr för 12 månader. Månadsgivare blir
automatiskt medlemmar men de kan avsäga sig medlemskapet om de önskar.


Den 2021-12-31 hade vi 48 medlemmar, varav 36 månadsgivare.


Värdegrund och policydokument
Under året har vi påbörjat ett arbete med att se över Kids of Ugandas policydokument och att
fastställa en gemensam värdegrund. Arbetet fortsätter under det första kvartalet 2022.







EKONOMI


Årets resultat
Kids of Ugandas finansiella resultat för 2021 var 7 017 kronor.


Under året genomfördes en av Forum Civ finansierad förstudie. Finansiering om 55 000 kronor
erhölls 2020 och kostnaderna för genomförandet av förstudien under 2021 uppgick till 13 066
kronor. Outnyttjat bidrag kommer skickas tillbaka till Forum Civ under 2022.


De totala kostnaderna för Kids of Uganda var, trots förstudien, lägre än de flesta tidigare år. Detta
beror främst på coronapandemin som inneburit att resekostnaderna i Uganda var betydligt lägre då
kontakten med familjerna främst skedde via telefon. Även skolkostnaderna var lägre då skolorna var
stängda under långa perioder. Vi har inte heller kunnat arrangera några workshops.


Intäkter
Föreningen har främst samlat in donationer genom månadsgivare. Denna del har varit i snitt 8 450
kronor per månad. Övriga intäkter har varit webshopsförsäljning av gåvobevis, enstaka privata
donationer, ett insamlingsevenemang och medlemsavgi�er.


Föreningens totala intäkter 2021 uppgick till 133 655 kr, vilket är mindre än föregående års intäkter.
Den stora skillnaden beror på det projektbidrag som föreningen mottog under 2020 från Forum CIV.


Kostnader
Sy�et med Kids of Ugandas insamlingsverksamhet är att finansiera de gemensamma program som
vi driver tillsammans med Kids Foundation Uganda. Det är Kids Foundation Uganda som är
operativt ansvariga för verksamheten och därmed kostnaderna i Uganda. Överföringar till Kids
Foundation Uganda är Kids of Ugandas största kostnad.


Totalt överfördes 114 778 kr till verksamheten i Uganda. Av dessa var 1 247 kr överföringskostnader
och 9 691 kostnader för den av Forum Civ finansierade förstudien.


Kids of Ugandas kostnader har bokförts uppdelat för att möjliggöra en enklare uppföljning i Sverige.
Cirka 22 % av kostnaderna har gått direkt till de familjer vi stöttar genom familjestödsprogrammet
genom direkt monetärt stöd samt till barnen i skolstödsprogrammet genom betalning av
skolkostnader. Den största kostnadsposten är personalkostnader i Uganda och motsvarar cirka 50 %
av det stöd som går till Uganda.


I Sverige  uppgick kostnaderna till 11 860 kronor vilket motsvarar 9,4 % av föreningens totala
kostnader och 8,9 % av de bidrag som mottogs 2021. Kostnaderna i Sverige består av
marknadsföring, bokföringsprogram, bankkostnader och avgi�er för autogiro, samt hyra av
möteslokal för förstudieprojektet. Av kostnaderna i Sverige avsåg 3 375 kostnader för förstudien.


Föreningens totala kostnader 2021 uppgick till 126 638 kronor, varav 13 066 är kostnader för att
genomföra förstudien.







Intäkter och kostnader 2015-2021, belopp i SEK


2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Intäkter 307 994 305 175 200 525 290 656 111 238 174 463 133 655


Kostnader 222 768 219 785 229 159 191 235 184 600 115 765 126 638*


Resultat 85 226 85 390 - 28 634 99 429 -72 362 58 698* 7017


*Varav 13 066 är kostnader för att genomföra den av Forum CIV finansierade förstudien. Medel om 55 000 erhölls från Forum
CIV 2020.  Det outnyttjade bidraget kommer skickas tillbaka till Forum Civ under 2022.


SAMARBETE MED KIDS FOUNDATION UGANDA


Samarbetet med vår systerorganisation Kids Foundation Uganda i Mbale, Uganda har fortlöpt.


Kids Foundations Ugandas personal
Kids Foundation Uganda har tre anställda: Krystyn Kakai är manager/familjestödskoordinator i
Uganda. Krystyn har huvudansvaret för de tre programmen och arbetar främst med strategiska frågor
och kontakt med myndighetspersoner och andra organisationer. James Kangala och Winnie Nambozo
är socialarbetare som jobbar i fält och besöker familjerna som ingår i familjestödsprogrammet. James
och Winnie fungerar som familjernas närmaste kontaktperson och stöd i vardagen.


Under 2021 har vi arbetat vidare med arbetsbeskrivningar och anställningskontrakt till Kids
Foundation Ugandas personal.


Kids Foundation Ugandas styrelse
Vi hade två digitala möten Kids Foundation Ugandas styrelse i november 2021.


Kids Foundation Ugandas styrelse består av:


● Weyusya Joseph
● Nanzala Hilda
● Wasike Eunice
● Bishop Wabulakha Samwiri


Gemensamma program
Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda har tre gemensamma program:


● Familjestödsprogrammet
● Skolavgi�sprogrammet







● Praktikantprogrammet


Dessutom bidrar Kids of Uganda med pengar till Kids Foundation Uganda för administrativa kostnader
och personal.


Vi hade tidigare också ett fjärde program: workshopprogrammet. Under 2019 inkorporerades detta i
familjestödsprogrammet.


Samarbetsavtal
Hittills har samarbetet mellan Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda bara varit reglerat genom
muntliga avtal. Under 2019 skrevs ett utkast på ett Partnership Agreement mellan Kids of Uganda och
Kids Foundation Uganda. Det reglerar vilka gemensamma program som vi har,  hur vi ska samarbeta
och hur vi ska hantera risker. På grund av coronapandemin har arbetet med avtalet blivit försenat. I
november 2021 diskuterades avtalet på två möten med Kids Foundation Ugandas styrelse och planen
är att färdigställa avtalet under första kvartalet 2022.


Coronapandemin
Coronapandemin har fortsatt sätta sina spår på verksamheten i Uganda. Det har varit strikta
restriktioner i Uganda under en stor del av året. Personalen har dock kunnat göra några besök hos
familjerna i år och vi har kunnat ta in nya familjer. Barnen i skolavgi�sprogrammet har nästan inte gått
i skolan under hela året. Vi betalade skolavgi�er för en av tre terminer, men eleverna skötte skolarbetet
hemifrån. På grund av minskade skolavgi�er, minskade transportkostnader och inga workshops så har
våra kostnader varit lägre än förväntat. På grund av pandemin har vi inte ha� någon praktikant.


Övriga samarbeten
Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda har ingen verksamhet med andra organisationer. Kids
Foundation Uganda har dock samarbete i form av kunskapsutbyte med flera andra organisationer i
Uganda, framförallt TASO (The AIDS Support Organisation). Under året utökade vi kontakten med
African rural development initiatives (ARDI), Mayenze Widowsʼ Association and Compassion
International Uganda. De deltog bland annat i en workshop som arrangerades som en del av
förstudien som finansierades av Forum Civ.


VERKSAMHET


Familjestödsprogrammet


Fokus för verksamheten har under året varit familjestödsprogrammet. Familjestödsprogrammet
stöttar ekonomiskt utsatta familjer med barn. Under familjestödsprogrammet stöttas familjen
ekonomiskt under 2 års tid (fas 1), däre�er stöttas familjen med besök och råd från Kids
Foundation Ugandas fältarbetare under 3 års tid (fas 2).


Antal familjer
Familjestödsprogrammet har under 2021 stöttat totalt 10 olika familjer under den ekonomiska







fasen av programmet. 1 familj har flyttat och Kids Foundation Uganda har inte lyckats komma i
kontakt med familjen igen. 4 andra familjer avslutade fas 1 under 2021.


5 familjer påbörjade familjestödsprogrammet vilket ger en total på 9 familjer i fas 1 slutet av året.
Detta ligger under verksamhetsmålet att ha 12 familjer i den ekonomiska fasen av
familjestödsprogrammet. Detta berodde framförallt på att det har varit svårt att besöka potentiella
familjer under tiden med nedstängningar och begränsad rörlighet  i Uganda på grund av covid-19.
De familjer som togs in kom när restriktionerna började bli mildare i slutet av året.


2020-12-31 2021-12-31


Familjer fas 1 5 9, varav 5 är nya för 2021


Familjer fas 2 27 17


Totalt: 32 26


10 familjer avslutade fas 2 under 2021, 2 familjer avslutade 2020 och 13 familjer avslutade fas 2
under 2019. Totalt har alltså 25 familjer avslutat programmet e�er fem år. 2 familjer har avslutat
programmet av annan anledning. Det innebär att 53 familjer är eller har varit en del av
familjestödsprogrammet sedan programmet etablerades 2013/2014.


Ny mallar för dokumentation
Under året har vi tillsammans med personalen i Kids Foundation Uganda arbetat fram nya mallar
för rapportering och uppföljning. Det finns nu en Initial Report som tillsammans med Ugandan
Vulnerability Index och Inclusion criterias avgör om en familj blir antagen till
familjestödsprogrammet. Det finns också en ny Follow-up report och End-report. Case notes har
också uppdaterats för att lättare kunna mäta och följa familjernas utveckling.


Månadsmöten via Whatsapp
Under året infördes månadsmöten via Whatsapp mellan Kids of Ugandas familjestödansvarig och
Kids Foundation Ugandas personal. Detta har stärkt samarbetet på många sätt och
kommunikationen har förbättrats som en följd.


Extra insamling till familjerna
Coronapandemin har varit mycket tuff för våra familjer så under sommaren hade vi en extra
insamling till de familjer som inte längre är en del av familjestödsprogammets fas 1. Den extra
insamlingen drog in 6450 kr. Pengarna delades mellan de familjer som var i fas 2 eller som tidigare
fått stöd från oss, totalt fick 45 familjer ta del av detta stöd. Stödet var mycket uppskattat och
hjälpte familjerna i en mycket svår tid.







Familjestödsprogrammet fick också en summa om 1000 kr från Crown Care för att köpa
skolmaterial till barnen i våra familjer. Tyvärr har detta extra bidrag inte kunnat användas under
2021 då skolorna har varit stängda. När skolorna öppnar igen våren 2022 kommer skolmaterialen
att delas ut.


Workshops
Kids Foundation Uganda anordnar vanligtvis mindre workshops, s.k.  “guardianʼs meetings”
ungefär gång i halvåret. Då möts alla familjer som är eller har varit en del av
familjestödsprogrammet. Ibland arrangerar vi större workshops, vilket vi kallar “community
training”. Under 2021 har inga guardianʼs meetings eller community training sessions arrangerats
på grund av coronapandemin.


Skolavgi�sprogrammet
Mellan åren 2013 och 2018 bedrev Kids of Uganda och Kids Foundation Uganda ett familjehem där
det bodde åtta barn. Under 2017 togs beslut att fasa ut familjehemmet och det genomfördes under
den första halvan av 2018. Barnen som tidigare bott på familjehemmet har e�er noggranna
kontroller återplacerats hemma hos släktingar eller bekanta.


Idag stöttar vi de sju yngsta barnen med skolavgi�er och skolmaterial. Vi stöttar barnen genom
Primary School (P1-P7) samt genom en två- eller treårig yrkesskola e�er Primary School.


Skolorna har på grund av coronapandemin varit stängda i långa perioder under 2020 och 2021.


2020-12-31 2021-12-31


Barn med skolavgi�sstöd 7 7


Praktikantprogrammet
Vi erbjuder svenska universitetsstudenter att göra praktik hos Kids of Uganda och Kids Foundation
Uganda eller Sverige under terminerna. Vi hade ingen praktikant under 2021, framförallt på på
grund av coronapandemin.


Övrig verksamhet


Lekplats
Kids of Uganda var delaktiga i att bygga en lekplats i Bubulo under 2015-2016. Den består av en
klätterställning i trä, en hinderbana av gamla bildäck, ett hus/klätterställning av betong/trä och en
scen i betong. Lekplatsen lämnades över till en kommitté som skulle sköta om den, men denna
kommitté har inte varit aktiv sedan lekplatsen invigdes. Lekplatsen är inte helt anpassad e�er de
lokala förhållandena och har till viss del blivit förstörd. Vi har sedan tidigare en liten summa pengar
avsatt för underhåll av lekplatsen och 2021 planerades en mindre renovering av lekplatsen för att göra
den säker och mer tilltalande. Renoveringen har dock blivit uppskjutet på grund av pandemin.







MÅNADSGIVARE


Kommunikation
Under året har nyhetsbrev och månadsgivarbrev skickats till månadsgivarna. Det har skickats två
nyhetsbrev, som även gått ut till alla medlemmar, samt fyra månadsgivarbrev (mars, juni, september,
december). De som är familjesponsorer och skolavgi�ssponsorer har fått brev med information om
det specifika barn som de stöttar.


INSAMLING OCH EVENEMANG


Run for Kids of Uganda
Under året arrangerade vi välgörenhetsloppet Run for Kids of Uganda. Sy�et med loppet var framför
allt att synas, skapa engagemang och få in intäkter till organisationen.


Loppet 2021 gick av stapeln i maj, med start 1 maj och sista dagen att genomföra loppet var den 31
maj. Det gick att välja mellan distanserna 5 och 10 km. Anmälningsavgi�en var oavsett distans 100 kr.
Därtill fanns möjligheten att ge en valfri donation. Loppet var virtuellt och genomfördes genom
tjänsten RaceONE, se mer nedan.


År 2021 så sålde vi 48 startplatser till 5 km och 40 startplatser till 10 km. Totalt fick in intäkter på 8862
kr. Utöver detta fick vi sponsring från företag på ytterligare 2500 kr.


Loppet sponsrades av Flowlife, som lottade ut tre stycken flowpillow och hemmaträningspaket (hip
bands och powerbands) till deltagare i loppet. Loppet sponsrades även av Klubbteamet i Örebro som
valde att sponsra Kids of Uganda med 2500 kr samt två tryckta t-shirtar till marknadsföringsmaterial.


Det publicerades bland annat en artikel i VLT (Västmanlands läns tidning) om loppet. Vi
marknadsförde loppet på Kids of Ugandas Facebook och Instagram.


Insamlingar i sociala medier
I juli gjorde vi en särskild insamling genom sociala medier. Bakgrunden var att coronapandemin
medförde ett mycket svårt läge för familjerna i vårt familjestödsprogram och att familjerna under
denna svåra tid behövde extra hjälp. Genom kampanjen samlade vi in 6450 kronor, vilket delades ut
som extra bidrag till familjerna.


Webbshop
Under året sålde vi gåvobevis för 2824  kronor i webbshopen.


Mässor och andra evenemang
Under 2021 medverkade vi inte i några mässor, marknader eller andra evenemang.







MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION


Grafisk profil
Den grafiska profilen uppdaterades med primärkulör, komplementkulörer och accentkulör. Även en
specifik färg för att användas vid julkampanjer har tagits fram.


Hemsida och blogg
I samband med att den grafiska profilen uppdaterades fick även hemsidan ett ly� för att skapa mer
framåtrörelse. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nytt innehåll.


Sy�et med bloggen har under året även uppdaterats. Sy�et med bloggen är numera att berätta
historier från familjer i vårt familjestödsprogram och skriva om aktuella händelser i Uganda.


Foto och video för marknadsföring
Under våren 2021 anlitade vi en fotograf från Mbale i Uganda för att hjälpa oss ta fram videomaterial
till våra marknadsföringskampanjer.  Filmningen koordinerades av personalen i Kids Foundation
Uganda i dialog med kommunikationsteamet i Sverige.


Kampanjer
Under året har Kids of Uganda genomfört kampanjer på Instagram, Facebook och Linkedin.


Under våren 2021 lades särskilt fokus på att marknadsföra välgörenhetsloppet ʻRun for Kids of
Uganda.̓


En stor satsning gjordes under hösten 2021 på att öka kännedomen om Kids of Uganda. Detta gjordes
genom en intervjuserie i  sju delar där den sista delen var ett axplock från tidigare filmer med sy�et att
locka nya familjesponsorer. Den sista filmen var tillsammans med julklappen ʻStöd till en familjʼ årets
julkampanj.


Kontinuerligt under året har fokus även varit att ly�a webshopens sortiment.


Sociala medier
Kids of Ugandas sociala kanaler är var vi huvudsakligen och kontinuerligt kommunicerar med vår
publik. Sy�et är att öka kännedom, skapa engagemang, sälja och rekrytera. Under 2021 har vi
kommunicerat via Facebook, Instagram och Linkedin.


FÖRETAG


Under 2021 kontaktade Kids of Uganda 90 stycken olika företag från olika branscher. Dessa
kontaktades digitalt via e-post samt via besök i butiker.


Endast ett fåtal företag har svarat på e-posten. För det mesta har vi inte fått något svar alls, alternativt
svaret att företaget redan stödjer en annan organisation. Detta har gjort att vi har försökt att analysera
och ta hjälp av andra för att ta fram nya sätt att att kunna pitcha Kids of Uganda på. I slutet av året
började vi därmed att försöka sälja in organisationen i fysiska affärer. Intresset har varit mer positivt än
vid mailandet vilket vi ska ta med oss in till 2022.







BIDRAG


Förstudie med Forum Civ
Kids of Uganda blev under 2016 godkända som organisation för att få söka bidrag från Forum CIv (f.d.
Forum Syd). Hösten 2019 beviljades Kids of Uganda 55 000 kronor för att genomföra en förstudie.
Förstudien sy�ade till att två eller tre personer från Kids of Uganda ska/skulle resa till Uganda för att
kartlägga möjligheterna till att ytterligare utveckla familjestödsprogrammet och stärka samarbetet
med Kids Foundation Uganda.


Förstudien skulle ha genomförts under 2020 men fick skjutas upp på grund av coronapandemin.
Under hösten 2021 beslutade vi att genomföra förstudien digitalt och mellan 30 september och 31
november hade vi fem olika digitala workshops med Kids Foundation Ugandas personal och styrelse
samt med lokala organisationer som är verksamma i området. Med Kids Foundation Uganda
diskuterade vi utvecklingsmöjligheter för familjestödsprogrammet och gav förslag på aktiviteter vi kan
genomföra på kort och lång sikt. I mötena med Kids Foundation Ugandas  styrelse kom vi fram till flera
förslag för hur vi kan stärka samarbetet. I workshopen med fyra olika lokala organisationer skapade vi
en bra grund för ett framtida samarbete med flera idéer på projekt som kan genomföras, med fokus att
stötta sårbara familjer och barn.


Slutrapporteringen är klar i slutet av februari 2022. De totala kostnaderna under 2021 uppgick till 13
430. Det outnyttjade bidraget kommer skickas tillbaka  till Forum Civ.


Andra bidrag
Under 2020 ansökte vi om bidrag  på 41 000 kronor från Hedlunds sti�else för att kunna ta in 6 nya
familjer i programmet.  Vi fick svar under 2021 att vi inte blev beviljade bidraget.


Under 2021 söktes inga andra bidrag.
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