MEDLEMMENE
− EN VIKTIG RESSURS
Redd Barna bygger sitt arbeid på FNs Barnekonvensjon. Vår visjon er en verden der alle barns
rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse er innfridd.
Vårt mål er å nå ut til flere barn, derfor er det en
forutsetning at vi blir større og sterkere og får flere
med i det frivillige arbeidet.
Handlingsplanen er retningsgivende for medlemmenes arbeid i Redd Barna og bygger på Redd Barnas
strategi for perioden 2014–2018.
Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon
som driver frivillig aktivitet. I våre lokale aktiviteter
jobber vi for å ivareta barns rett til medvirkning.
Vi engasjerer oss for å skape varige endringer
for barn lokalt, nasjonalt og globalt.Vi er modige og
påpeker brudd på barns rettigheter Gjennom varierte aktiviteter får alle muligheter til å bidra, og vi
har kunnskap og arbeidsmetoder som gjør at vi til
sammen når våre felles mål.
Vi samarbeider med regionkontorene om de ulike
aktivitetene som vi vil gjennomføre.
Vi er en del av en verdensomspennende organisasjon og slutter opp om kampanjer i internasjonale
Redd Barna.

REDD BARNAS
REGIONKONTORER
Redd Barna region Nord
regionnord@reddbarna.no
Storgata 88
9008 Tromsø
Redd Barna region Midt
regionmidt@reddbarna.no
Verftsgata 4
7014 Trondheim
Redd Barna region Vest
regionvest@reddbarna.no
Teatergaten 15
5010 Bergen
Redd Barna region Øst
regionost@reddbarna.no
Storgata 38
0182 Oslo
Redd Barna region Sør
regionsor@reddbarna.no
Tordenskioldsgate 11
4612 Kristiansand

Les mer på reddbarna.no eller kontakt
oss på telefon 22 99 09 00

HANDLINGSPLAN
FOR REDD BARNAS MEDLEMMER
2016–2018

Våre innsamlingsaktiviteter skal være en viktig del av
finansieringen av Redd Barnas internasjonale arbeid
innen rettighetsarbeid og nødhjelp. Vi skal øke oppmerksomheten rundt vår humanitære innsats. At vi
er aktive lokalt gjør Redd Barna godt kjent over hele
landet.
• Vi informerer om situasjonen for barn i andre 		
land for å skape bevissthet.

AKTIVITETER FOR Å VIDEREUTVIKLE REDD BARNA SOM
MEDLEMSORGANISASJON
Mål: Å være en robust, kompetent og inkluderende
organisasjon.

• Vi bygger beredskap lokalt for raskt å sette
i gang innsamlingsaksjoner.

Vi skal styrke og videreutvikle medlemsorganisasjonen for å øke vår slagkraft og frivillige innsats. Vi
skal mobilisere medlemmer og støttespillere og ha
kapasitet og fleksibilitet for nye aktiviteter. Vi skal
systematisk bygge kompetanse og rekruttere flere
aktive medlemmer.

AKTIVITETER MED BARN

INFORMASJONSAKTIVITETER

• Vi bidrar til å skape trivsel, tilhørighet og
fellesskap gjennom meningsfylte aktiviteter.

Mål: Å sikre rettighetene til spesielt sårbare barn i
Norge gjennom aktiviteter med god kvalitet.

Mål: Å bruke vår kunnskap og erfaring til å få
økt oppslutning og til å forandre holdninger.
Holdningsendringer gir samfunnsendringer.

AKTIVITETSOMRÅDER

Alle barn i Norge har de samme rettighetene. Våre
aktiviteter med og for barn innfrir retten til lek og
en aktiv fritid. Aktivitetene er trygge og inkluderende
og fremmer barns rett til medvirkning.

Vi jobber sammen med:
• Barn i asylmottak for å bidra til normalisering
av hverdagen og en aktiv fritid.
• Bosatte flyktningbarn og barn med levekårsutfordringer for å fremme lokal inkludering
og deltakelse.
• Barn i krisesenter for å bidra til normalisering
av hverdagen og en aktiv fritid.

INNSAMLINGSAKTIVITETER
Mål: Et mangfoldig innsamlingsarbeid som gir inntekter til barns overlevelse, beskyttelse og læring.

• Vi organiserer innsamlinger, gjerne på en slik
måte at barn kan spille en aktiv rolle.

Vi skal styrke informasjonsarbeidet slik at Redd Barna
står fram som en solid og attraktiv aktør for frivillig
arbeid og en forkjemper for barns rettigheter. Vi skal
i større grad være aktivt til stede i sosiale medier, TV,
radio og aviser for å opplyse om rettighetsbrudd. Vi
skal påvirke beslutningstakere for å skape politiske
endringer til beste for barn, og for å sikre at barn
får gode oppvekstvilkår uavhengig av bosted og bakgrunn.
• Vi informerer i skole og barnehage om barns
rettigheter og internasjonal solidaritet.
• Vi arrangerer «forstyrringsuker» som setter
søkelys på vold og overgrep mot barn.
• Vi opplyser om barns rettigheter og Redd
Barnas arbeid i temamøter og våre nettverk.

• Vi deler våre erfaringer med hverandre og
skriver saker fra våre aktiviteter til Redd
Barnas nettsider og Redd Barna-magasinet.
• Vi støtter opp om nye initiativ og aktiviteter
som er i tråd med Redd Barnas strategi og
verdier.
• Vi samarbeider med Press og legger til rette
for at de velger Redd Barna etter fylte 25 år.
• Vi deltar på og tar initiativ til nasjonale,
regionale og lokale seminarer og møter for
å øke vår kompetanse.

