
 

Tillsammans för Världens Barn 2016                 (VE  den 1 augusti 2016  ) 

 

Riksinsamlingen Världens Barn genomförs av Radiohjälpen i samarbete med hela Världens 
Barn-familjen: Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell 
Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsen, Islamic Relief, Lions, Läkarmissionen, PMU 

Insamlingsmålet 2016 är 85 miljoner kronor.  

Planeringen inför kampanjveckorna pågår för fullt i samtliga regioner.  Regionsamordnarna 
inbjuder samtliga organisationer till planerings och - kampanjmöten. På Världens Barns 
hemsida finns viktig information tillgänglig samt kontaktuppgifter till samtliga 
regionsamordnare. https://start.varldensbarn.se 

Här följer några datum att lägga på minnet: Kampanjperioden ligger från 15 augusti till den 
31 oktober. Fredad period är veckorna  39 och 40.  

Kampanjkulmen för Riksinsamlingen går av stapeln under två helger i oktober. Lördagarna 
den 1 och 8 oktober är de stora insamlingsdagarna. Den 7 oktober  blir det stor 
insamlingsgala i SVT1 och SRP4:s kanaler engagerar över hela Svergie.  

SVT1 fredagen den 30 september kl 18.15. Världens Barn - Utmaningen. 
- SVT1 fredagen den 7 oktober kl 20.00. Tillsammans för Världens Barn. 
- SVT1 söndagen den 9 oktober kl 18.15. Världens Barn – Summering 
 

Lions  garanteras en planeringsram 3 %  (på Radiohjälpens tilldelning). Lions betalar ingen 
kampanjavgift under åren 2016-2018. Och vi får avsätta 7 % till administration av de 
projektmedel vi ansöker.  Radiohjälpens nya projektkriterier anger inriktningen vilka 
projektansökningar som kommer att godkännas. Samtliga kommande projektansökningar 
ska tillställas guvernörsrådet    

Lions driver följande projekt med medel från Radiohjälpen 

Mödravård –barnsjukvård i Tanzania, Rent Vatten i Tanzania, Diabetesprojekt på Sri Lanka, 
(Skolbygge i Mexico avslutat), Synvårdsprojekt i Burkona Faso     

 I dag finns det många barn i världen som befinner sig i nöd. Barn som flyr från krig, som 
förlorar sina föräldrar, som tvingas till barnarbete eller prostitution. Vissa barn får vi höra 
om, genom bilder och berättelser i media. Andra barn lever i katastrof i tystnad”. 

http://afrikagrupperna.se/
http://www.barnfonden.se/
http://www.diakonia.se/
http://www.erikshjalpen.se/
http://www.manniskohjalp.se/
http://www.manniskohjalp.se/
http://iogt.se/
http://islamic-relief.se/
http://www.lions.se/
http://www.lakarmissionen.se/
http://www.pmu.se/
https://start.varldensbarn.se/
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