
en introduktion till 
ditt fadderskap

Välkommen till 
Plan International

Vi kämpar för en rättvis värld som stärker
barns rättigheter och flickors lika villkor.

Det här är Plan International 

Plan International är en av världens största och äldsta 
barnrättsorganisationer med verksamhet i 75 länder. Vi 
arbetar tillsammans med barn och unga, deras familjer, 
lokala beslutsfattare och hela samhällen för att skapa 
långsiktig förändring. 

Vi sätter barn och unga i centrum och utgår alltid från 
deras behov. Plan International arbetar för de mest 
utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet 
och flickors lika villkor. Allt vårt arbete utgår från FN:s 
barnkonvention.

Vi vet att nyckeln till utveckling är att se till att alla barn, 
oavsett kön, har de rättigheter, villkor och möjligheter som 
krävs för att de ska kunna leva liv fria från våld, förtryck 
och orättvisor. Alla barn har rätt till hälsa, utbildning, 
skydd och att bli respekterade. Vi arbetar för att alla 
barn ska känna till sina rättigheter och för att de ska ha 
kunskap, möjlighet och självförtroende att se till att de 
tillgodoses. På så sätt skapar vi långsiktig förändring 
tillsammans med barnen.

Plan International Sverige har 90-konto och kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll.

Som Planfadder är du alltid välkommen att kontakta oss på 
Givarservice genom att ringa 08-58 77 55 00 eller mejla till 
fadder@plansverige.org. Vi hjälper dig med registrering av 
Min sida eller om du har några frågor gällande ditt fadderskap.

– Tveka inte att höra av dig!

plan international sverige    Box: 92150, 120 08 stockholm



Tack för att du har blivit Planfadder!

Utan faddrar skulle vi bara kunna genomföra en bråkdel av allt vi gör 
för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Ni ger barn runt 
om i hela världen nya möjligheter!

Vi arbetar för alla barns rättigheter, och vi arbetar på uppdrag av de 
allra mest utsatta barnen. Tillsammans med dig och andra faddrar 
har vi möjlighet att skapa långsiktiga, hållbara förbättringar för barn 
och deras familjer. Fler barn får möjlighet att gå i skolan, fler barn får 
en tryggare uppväxt och fler barn får veta vilka rättigheter de har och 
hur de kan vara med och påverka samhället där de lever. 

Du har nu en unik möjlighet att ta del av vardagen för ett barn på en 
helt annan plats i världen. Ni har en väldigt fantastisk resa framför er. 
Varmt välkommen in i Plan Internationals värld, vi hoppas att du 
ska tycka att den är både spännande och meningsfull!

Som fadder hos oss ger du inte ekonomiskt stöd till ett enskilt barn, 
utan till projekt i området där barnet bor. På så sätt får många barn 
det bättre och förändringen blir mer hållbar. 

tänk på att skydda fadderbarnet

Vi arbetar för att skydda alla barn som deltar i vår verksamhet från 
övergrepp och kränkande behandling. Det är av största vikt att barn 
inte utsätts för risker genom vårt arbete. Därför har Plan International 
tagit fram riktlinjer för barn och ungas säkerhet som alla medarbetare, 
samarbetspartners och faddrar förväntas följa.

För dig som fadder innebär detta bland annat att du inte får lägga ut 
information om eller bild på fadderbarnet på internet. Du får inte heller 
sprida information om ditt fadderbarn så att barnet kan lokaliseras.
Hela policyn hittar du här: plansverige.org/policy-skydd-av-barn/

! !Mariann Eriksson
Generalsekreterare, Plan International Sverige

Som 

barnfadder 

får du:
• Årliga uppdateringar och bilder av ditt fadderbarn.
• Möjlighet att brevväxla med ditt fadderbarn.
• Information om de projekt som Plan International driver 
  tillsammans med lokalbefolkningen där ditt fadderbarn bor.
• Information via mejl om hur ditt bidrag gör skillnad.
• Möjlighet att hälsa på ditt fadderbarn.



                                     Skicka ditt brev genom min sida

Det enklaste och snabbaste sättet för brevväxling är att använda Min 
sida. Där kan du förutom att skicka hälsningar även hitta information 
om ditt fadderskap och läsa den senaste rapporten från projekten. 
För att aktivera ett konto på Min sida behöver du först anmäla din 
mejladress till Givarservice. Sedan aktiverar du ditt konto via vår 
webbplats plansverige.org

När du skickar en hälsning till ditt fadderbarn genom Min sida 
förkortas svarstiden. Då kan vi skicka ditt mejl direkt till våra kollegor 
i fadderbarnets land. Väljer du att skicka ett vanligt brev med post är 
det viktigt att du anger ditt faddernummer och fadderbarnsnummer 
på kuvertet. Du hittar numren i ditt välkomstbrev.

I enlighet med Plan Internationals policy för att skydda barn och 
unga, får faddrar inte ge kontaktuppgifter till sitt fadderbarn eftersom 
all korrespondens ska ske genom Plan international Sverige. Som 
kontaktuppgifter räknas adress, telefonnummer, mejladress, konton 
på sociala medier och liknande.

Res med oss

Som Planfadder har du möjlighet att med egna ögon se och uppleva 
Plan Internationals arbete på plats. Vi arrangerar gruppresor till 
våra projekt runt om i världen och det finns ofta möjlighet att då få 
träffa sitt fadderbarn.  Under resorna passar vi också på att besöka 
sevärdheter i landet.

Fadderresor arrangeras ett par gånger per år, du hittar mer 
information på vår webbplats. Du behöver inte ha ett fadderbarn på 
resmålet för att kunna åka med.

obs!

                          Fadderbidrag via autogiro

Fadderskapet är frivilligt och utan bindningstid. Ditt fadderskap gäller 
tills du meddelat oss något annat. De flesta betalar sitt bidrag via 
autogiro. Genom att betala via autogiro hjälper du inte bara till att 
hålla våra administrativa kostnader nere, du gör även en insats för 
miljön. Du kan enkelt anmäla autogiro via vår hemsida och själv 
godkänna med bank-id.

Om du inte redan anmält din mejladress är det viktigt att du gör 
det! Kontakta Givarservice på mejl eller telefon för att registrera 
din mejladress och få tillgång till uppdateringar om ditt fadderbarn 
digitalt. Alla kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

        Brevväxla med ditt fadderbarn

Genom att brevväxla med ditt fadderbarn får du en unik inblick i hur 
vardagen ser ut för ett barn på en annan plats i världen. Berätta om 
vardagliga saker som hur du lever i Sverige, vad du äter, om årstider 
och klimat eller dina fritidsintressen. Bilder är alltid uppskattat! 
Bifoga gärna ett foto på dig och din familj. Skriv gärna brevet på 
engelska för att förkorta svarstiden, är brevet skrivet på svenska 
måste det först översättas innan det kan skickas vidare.

All korrespondens mellan fadder och fadderbarn är frivillig och 
hanteras av Plan International i enlighet med vår policy för att skydda 
barn och unga. Vi läser därför igenom alla brev och mejl innan de 
skickas iväg till fadderbarnet.

obs!



Att se till att de pengar ni faddrar        
bidrar med gör mesta möjliga 
nytta är en förtroendefråga 

för oss. Därför arbetar vi hela 
tiden för att ert stöd ska 
användas så effektivt som 
möjligt. 

Vi ser alltid till att barnen får säga 
sitt och att lokala medarbetare, 
som vet mest om barnens 
verklighet, är de som avgör hur vi 
ska arbeta och hur pengarna ska 
fördelas. Som Yin Samay i Kambodja 
till exempel. Han har precis samma 
bakgrund som de barn han nu arbetar för.

De pengar som ni faddrar bidrar med är pengar som ger oss möjlighet 
att arbeta långsiktigt. Ditt bidrag går till det land och det område där ditt 
fadderbarn bor. Vi arbetar hela tiden för att förbättra våra kontrollsystem 
och vår uppföljning så att alla medel ska användas så effektivt som 
möjligt. Läs mer om hur pengarna fördelas i vår årsredovisning på vår 
webbplats plansverige.org.

Du kan vara trygg med att dina 
pengar gör mesta möjliga nytta 

“Jag är uppvuxen i en liten by på landsbygden där jag var den enda 
som läste på universitetet, för det var bara jag som hade föräldrar som 
tyckte att utbildning var viktigt. Min bakgrund hjälper mig verkligen. Jag 
förstår samhällena väl och vet var behoven finns. Det handlar bland 
annat om vatten. Barnen behöver tillräckligt med mat, vatten och en 
god hygien för att utvecklas som de ska. Annars kommer de aldrig att 
ha en möjlighet att utbilda sig.”

- Yin Samay, ansvarig för Plan Internationals program för vatten, sanitet 
och hygien i staten Ratanakiri i norra Kambodja.


