FÖRTYDLIGANDE AV ÄNDAMÅLET FÖR STIFTELSEN BARNENS RÄDDNINGSARK
Stiftelsen Barnens RäddningsArk bildades 1991 och stadgarna utarbetades i samarbete
med jurister från dåvarande SE-banken i Gällivare och deras huvudkontor i Luleå.
För att förklara hur stiftelsen arbetar i dag vill vi komma med följande förtydligande och
aktuell uppdatering.
1 § STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Barnens RäddningsArk är en obunden kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett
liv och en framtid.
Stiftelsen ändamål ligger fast, men är i dag fokuserat på att hjälpa barn i Bolivia som
kommer från olika former av utsatta situationer som hotar deras liv och rättigheter.
När familjen inte längre är en trygg plats för barnen eller att familjen upplösts eller
havererat av olika anledningar, ger vi barnen möjlighet att komma till något av våra två
hem. där de kan känna sig trygga, får gå i skola, studera på gymnasium och universitet
eller annan högre yrkesutbildning som de själva väljer, för att en dag klara sig i det
bolivianska samhället.
Arbetet bedrivs oberoende av kulturella gränser i landet.
Barnens RäddningsArk arbetar genom de lokala bolivianska organisationerna
Fundación Arca de Rescate de los Niños, Organización no Gubernamental Rosa de Sarón
samt de bolivianska barnavårdsmyndigheterna SEDEGES och La defensoría de Ninos.
Inga barn får komma till hemmen utan barnavårdsmyndighetens utredningar och
godkännande. Våra två hem är också registrerade och godkända av den bolivianska
barnavårdsmyndigheten vilket är ett krav för att få arbeta med barn. På så sätt
säkerställs våra insatser.
Om det finns möjlighet integreras barnen tillbaka till sina familjer om situationen
förändras och den kan trygga barnens framtid. Det är alltid något som utreds i ett
samarbete mellan barnavårdsmyndigheten och ansvarig personal på hemmen.
Stiftelsen skall verka för bidrag från enskilda, företag, institutioner och organisationer.
Influtna bidrag ska användas för förebyggande hälso- och sjukvård, rehabilitering av
unga missbrukare, till katastrofhjälp, barnhem, skolgång och annan godtagbar
utbildning, inköp av mediciner, kläder samt material och utrustning i övrigt, enligt
styrelsens beslut.
Bidrag får även utdelas för kostnader som har samband med den direkta arbetsinsatsen.
Kostnader som avses är bland annat tryckkostnader för publikationer, kostnader för
resor till områden där hjälpinsatser verkställs eller i samband med insatser samt för
besök i presumtiva områden för hjälpinsatser.
I övrigt se Barnens RäddningsArk’s stadgar i originaldokument.

