Policy för bistånd och stödjande verksamhet inom Barnens Vänner
Barnens Vänners policy för bistånd och stödjande verksamhet tar sin
utgångspunkt i Förenta Nationernas, FN:s konvention om barns rättigheter.
Denna konvention ger en universell definition av vilka rättigheter barn har och
fastställer vad som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla
i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen
handlar även om det enskilda barnets rättigheter.
Barnens Vänners huvudsakliga verksamhetssyfte är förmedling av internationell
adoption och därtill förenlig verksamhet, såsom stödjande verksamhet för
särskilt utsatta och/eller föräldralösa barn samt att verka som en
intresseförening för svenska adoptivfamiljer.
Den stödjande verksamheten syftar främst till att rikta sig mot projekt som:






Arbetar förebyggande mot att barn blir övergivna
Arbetar för övergivna och/eller föräldralösa barns rättighet till familj
Arbetar för att förbättra läget för barn som är särskilt utsatta till exempel
barn med handikapp och/eller med andra så kallade särskilda behov eller
barn till föräldrar med mentala och/eller fysiska problem
Arbetar för att främja och förbättra barns hälsa, till exempel genom
understöd i form av läkarundersökningar, läkarvård och hjälpmedel
Arbetar för att förbättra det vardagliga läget för barn som bor på barnhem
eller institution, till exempel genom främjande av barns rätt till utveckling
genom stödjandet av exempelvis utbildningsprojekt och/eller med
läromedel

Barnens Vänner har beslutat om följande långsiktiga mål med denna stödjande
verksamhetsdel:






Att fokus ska vara på barns rättigheter enligt barnkonventionen
Att all insamling av medel sker på ett etiskt och sunt sätt
Att Barnens Vänner förvaltar de insamlade biståndsmedlen på bästa
tänkbara sätt, med så låga administrativa omkostnader som möjligt och
på ett sådant sätt som i framtiden ökar medlemmars, andra intressenters
och samarbetspartners engagemang i frågorna rörande bistånd och den
stödjande verksamheten
Att Barnens Vänner prioriterar bland föreslagna biståndsprojekt och
säkerställer att de, för bistånd och stöd, utvalda projekten håller en
kvalitativt och för sammanhanget hög standard innefattande kontinuerlig
återrapportering och uppföljning kring att den stödjande verksamhetens
insamlade medel verkligen når fram till mottagaren

