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Projektplan 

Lions hjälper De glömda barnen 2019-2020 
Bakgrund 

MD 101 har sedan 2015 drivit projektet De glömda barnen. Efter första året beslutades att 
genomföra ett treårsprojekt. Detta avslutas 2019-06-30. 

Vid projektstarten beräknades antalet syriska flyktingar i Turkiet till 3 miljoner. Nu har 
antalet ökat till närmare 4 miljoner. Många av dem finns i Adana med omnejd. Orsaken är 
främst närheten till syriska gränsen, men även förhoppningen om att få arbete i de omfattande 
frukt- och grönsaksodlingarna. Det finns statliga flyktingläger, men majoriteten får inte plats i 
dessa utan måste söka egna boenden. Nu har de flesta flyktingarna etablerat sig i egna 
konstruerade tält eller boende under tak. I Adana finns stora bostadsområden med närmast 
fallfärdiga hus. I dessa hyrs nu alla utrymmen ut till de syrier som kan betala för sig. För att 
kunna de måste de dels kvittera ut bidrag från det överenskomna stödet från EU och UNHCR. 
Detta räcker inte till att bekosta ett bostadsrum för en familj utan kostnaden måste 
kompletteras med tillfälligt arbete, vilket långt ifrån alla lyckas med. Sammantaget är nöden 
påfallande för att klara kostnaden för mat och boende. 

Barnen är en utsatt grupp. De har upplevt krigets fasor, ryckts upp ur sina rötter och efter 
flykten hamnat i ett miserabelt boende. Många har mist sina fäder i kriget. Deras trygghet har 
raserats och framtidsdrömmarna är oftast obefintliga. Eftersom barnen är sårbara och inte får 
sina grundläggande behov tillgodosedda är projektets beteckning De Glömda barnen lämplig.  

Det finns inte plats i skolan för alla syriska barn. Samtidigt är de ofta mobbade av turkiska 
barn. Därför har projektet lagt stor kraft på att bygga skolmoduler. Ett samarbete är nu 
etablerat med turkiska skol- och integrationsmyndigheten. Det går ut på att Lions sätter upp 
moduler(skolpaviljonger) på anvisade platser och myndigheten anställer personal. 
Integrationsarbetet pågår, främst genom att förskoleelever integreras.  

I början satsades på att sätta upp boendetält och sanitetsanläggningar, men numer har de allra 
flesta flyktingarna ett etablerat, men i våra mått mätt oacceptabelt boende. Därför har 
satsningen blivit alltmer på att sätta upp skolmoduler och dela ut matpaket till de mest 
behövande. 

Senaste året har skolmyndigheten hjälpt till med att utse de familjer som är i störst behov av 
livsmedel. Via listor, som upprättas på den skola där eleverna går, delas nu matpaket ut på ett 
systematiskt sätt. Ofta är det ensamstående mödrar med flera barn. 

Behovet är nu att fortsätta uppsättningen av skolmoduler och utdelning av matpaket samt 
delvis hygienartiklar och kläder.  

Projektets syfte har varit att stödja syriska flyktingar i Turkiet, framförallt i Adanaregionen 
med betoning på stöd till barn. 

Förhoppningsvis går nu kriget i Syrien in i en lugnare fas och en långsam uppbyggnad av 
landet kan ske. Det innebär i bästa fall att några flyktingar kan flytta hem igen om ett eller två 
år. De flesta av de flyktingar projektet kommer i kontakt men har inte medel till detta och 
många familjer med små barn har etablerat sig i Turkiet i en svår situation, som de har svårt 
att komma ur. 
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Fram till halvårsskiftet 2020 slutföres insatserna i projektet De glömda barnen. De uppsatta 
skolmodulerna övergår till turkiska skol- och integrationsmyndigheterna så att de ska nyttjas 
av syriska skolbarn. Integration med turkiska elever är ett övergripande mål. Skolmodulerna 
behöver underhållas och ett avtal för detta upprättas.  

Lions engagemang 

Sveriges Lions samlar in pengar för stöd till projektet De Glömda Barnen. Det stärker Lions 
varumärke med ett gemensamt och väletablerat projekt. 

Turkiska och svenska Lions samarbetar. Leif och Nilgün Niord organiserar insatserna för de 
syriska flyktingarna i Turkiet. Leif har rötterna i svenska lionsrörelsen och Nilgün i den 
turkiska. Detta gör att språkliga och kulturella skillnader kan hanteras. I Adana hjälper lokala 
Lions till med insatserna, såsom med dagliga kontakter med myndigheter och leverantörer 
samt ständig kontroll av att projektets åtgärder sker på beslutat sätt.  

Syfte 

• Att hjälpa syriska flyktingar i Turkiet, främst Adanaområdet genom att uppföra 
skolmoduler och dela ut matpaket. 

• Att implementera och slutföra projektet De glömda barnen. 
• Att upprätta ett underhållsavtal för de skolmoduler, som Lions satt upp. 
• Att överlämna projektet till lokala mottagare 

Mål 

• Att under året samla in 500 kr/Lion i Sverige 
• Inkomna medel bekostar stöd till flyktingbarnen och deras familjer med betoning på 

skola och matpaket. 
• Del av inkomna medel användes till framtida underhåll av skolmodulerna 

Långsiktiga mål 

• Uppsatta skolmoduler ska nyttjas av syriska skolelever. 
• Klargöra att Sveriges Lions har bekostat skolmodulerna 

 
• Etablerat samarbete med svenska och turkiska lions. 
• Stärka Lions varumärke 

Omfattning och avgränsningar 

• Stöd till syriska flyktingbarn och deras familjer.  
• Prioritet i Adana-regionen, men delvis även till syriska flyktingar i övriga Turkiet. 
• Insatser görs men insamlade medel. 
• Projektet tillhandahåller inte personal. 

Projektperiod 

2019-07-01  --  2020-06-30 

Insamlingsperiod 

2019-07-01 --  2020-06-30 

Tidplan/aktivitetsplan 
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Projektet är en förlängning av De glömda barnen. Därmed fortsätter projektet De glömda 
barnen ett år till.  

Kontakter med myndigheter och utförare är etablerade. 

Under hösten tas diskussioner upp med myndigheter, utförare och markupplåtare om 
överlämnade och underhåll av uppsatta tältanläggningar och skolmoduler. 

Under våren upprättas avtal om överlämning och underhåll. 

Insamlade medel i projektets slutfas användes enligt projektledningens beslut.  

Budget/finansiering/försäkringar 

Först samlas pengar in och sedan beslutas om hur de ska användas.  

Max 3,5 % av insamlade medel användes till PR-material och omkostnader. 

Eftersom projektet startar 2019-07-01 samt är en fortsättning av De Glömda Barnen överförs 
innestående medel till det nya projektet. 

De medel som inte nyttjats 30/6 2020 användes enligt projektets syfte. 

Riskanalys 

• Valutautvecklingen påverkar inköpspriserna. Därför kan kostnaderna variera pga 
kronan kontra Euro och turkisk lira. 

• Utvecklingen av situationen i Syrien. 

Projektorganisation: Projektägare är Lions Sverige 

 
 

Revisorer: Ulf Wiberg, LC Västervik och Hans Folkesson, LC Vetlanda 

Ekonomihantering: Lions Sveriges kontor. 
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Ansvar och befogenheter 

Styrgrupp 

• Styra projektet och fatta beslut inom överenskomna ramar 
• Säkerställa att projektets resultat nås 
• Tillföra de resurser som krävs 
• Kontinuerligt hålla sig informerad om projektets status 
• Ta beslut om eventuella justeringar av projektet 

Projektledaren 

• Genomföra projektet med resultat inom ramarna för projektplan 
• Säkerställa att organisation och arbetssätt är ändamålsenliga, dokumenterade och 

tydliga 
• Rapportera och informera om projektläget 
• Marknadsföra projektet internt och externt på såväl möten som i media. 

Delprojektledning/Turkiet 

• Genomföra projektet lokalt enligt uppsatta mål 
• Ansvara för den löpande driften av projektet i Turkiet. 
• Ansvara för förhandlingar/offertförfrågningar med lokala myndigheter, 

grossister/leverantörer, etc. 
• Rapportera och informera om projektläget månadsvis till projektledaren. 
• Marknadsföra projektet i Turkiet och även vid klubbesök etc i Sverige. 

Distriktsguvernörerna 

• Samtliga DG tillsammans med sina ZO/Zonteam ansvarar för att presentation av 
kampanjen/projektet genomförs. 

• DG marknadsför projektet och peppar sina klubbar i sitt månadsbrev. 
• DG med hjälp av ZO rapporterar till projektledningen om eventuella problem i 

genomförandet. 

PR Gruppen 

• PR gruppen tar fram pressmaterial 
• Marknadsföra Lions hjälpkonto 90 9048-0 till allmänheten 
• PR gruppen ordnar med ”egen” sida på www.lions.se där info om projektet finns. 

Uppföljning/rapportering 

• Kontinuerlig rapportering vid GR möten om projektstatus samt 
insamlingsredovisning. 

• Ekonomisk rapportering varje månad från Annica Nordell. 
• Rapport vid RM, NSR, DM Möten om så önskas. 
• Slutrapport med ekonomisk redovisning lämnas till MD. 

 

PCC Mattias Öberg  PCC Annica Nordell              

PCC Leif Niord PDG Per Krantz 


