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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Introduktion till verksamheten
Barnens RäddningsArk (BRA) bildades 1991 och har bedrivit ett arbete bland
gatubarnen i Cochabamba, Bolivia, sedan 1993 genom de lokala bolivianska
organisationerna Fundación El Arca de Rescate de los Niños (ARNI) och Organización
No Gubernamental Rosa de Sarón. På hemmet El Arca tar Barnens RäddningsArk emot
unga pojkar och på hemmet Rosa de Sarón unga flickor.

Trivsam familjemiljö på pojkhemmet El Arca och flickhemmet Rosa de Sarón gör att barnen upplever omsorg och trygghet.

Barnens RäddningsArks huvudsakliga verksamhet är att hjälpa unga flickor och pojkar som
ligger i högriskszonen för att börja leva på gatan eller som redan börjat leva på gatan, till en
framtid genom rehabilitering, skola och yrkesutbildning. Genom en långsiktigt utarbetad
plan får barnen den hjälp de behöver för att komma in i ett fungerande liv i det bolivianska
samhället och slutligen klara sig själva.
Under tiden barnen är på våra hem samarbetar vi med barnavårdsmyndigheterna (SEDEGES
och La defensoría de Ninos) för att om möjligt även återförena barnen med sina familjer
eller släktingar, vilket också har kunnat genomföras i 22 fall under året. För många av
barnen är dock hemmen deras enda familj.
•

•

På pojkhemmet El Arca har vi haft i genomsnitt 40 pojkar, i olika åldrar, under året
och alla som har åldern inne går i skola. Två, som genomgått en högre teknisk
utbildning, tog sin examen i december och har lämnat hemmet och ytterligare en av de
äldre har fått arbete och har eget boende.
På flickhemmet Rosa de Sarón har det bott i genomsnitt 37 flickor under året och
samtliga som har åldern inne går i skola. Fem av de äldsta går på universitet och tre
har avslutat sina studier och lämnat hemmet.

•
•
•

I Bolivia har vi 18 anställda. Däribland två psykologer, två kuratorer och en pedagog.
Samtliga är bolivianare.
I Sverige bedrivs arbetet helt ideellt.
Hemmen är officiellt registrerade och godkända av den bolivianska
barnavårdsmyndigheten SEDEGES. Registreringen är i dag en förutsättning för att få
bedriva arbetet på hemmen.

Målsättning
Målsättningen med arbetet är främst att preventivt förhindra att nya barn börjar leva i
gatumiljö, men också att hjälpa barnen bort från livet på gatan. Många unga liv skördas
varje år på gatan orsakat av våld, missbruk, olyckor, självmord och sjukdomar. Detta
förhindrar vi genom det preventiva arbetet som också gett ett mycket gott resultat.
Våldet och missbruket bland gatubarnen är mycket omfattande. De barn som kommer till
våra hem gör det alltid i samarbete med de bolivianska barnavårdsmyndigheterna
SEDEGES. Inga barn får komma till hemmen utan myndighetens tillstånd och registrering.

Endast boliviansk personal
Arbetet bedrivs uteslutande av boliviansk personal. Våra ledare planerar, utvecklar och
genomför arbetet helt självständigt. Ingen personal från andra länder arbetar på hemmen.
Det är genom välutbildade och hängivna bolivianska ledare och personal som det goda
resultatet uppnås.
Ledare och personal är avlönade i Bolivia. Alla inköp sker lokalt i Bolivia. Vi ger även de
anställda interna vidareutbildningarna. Utbildningarna leds främst av vår pedagog samt våra
psykologer och kuratorer.
BRA:s uppgift är att stödja arbetet ekonomiskt och redovisa utvecklingen. Representanter
från Barnens RäddningsArk följer normalt upp arbetet på plats i Bolivia genom
återkommande besök. Dock inte under 2020!

Corona-pandemins negativa inverkan på arbetet under räkenskapsåret!
•

Under 2020 har inga representanter från Barnens RäddningsArk kunnat besöka
arbetet i Bolivia. Corona-pandemin har satt stopp för alla besök.

•

Skolorna i Bolivia har varit stängda under större delen av 2020 och samtliga barn
och ungdomar har levt i karantän på hemmen genom rådande Coronarestriktionerna och lagar i landet.

•

Skolstudier och alla annan verksamhet har bedrivits enbart på hemmen. Personalen
har fungerat som lärare och koordinerat studierna genom kontakt med skolorna via
internet eller på annat sätt.

•

Stora politiska oroligheter med mycket våld har varit ytterligare en belastning på
verksamheten och skapat stor oro bland barnen och personalen.

•

Vi hade också under en period, svårigheter att köpa in mat till hemmen eftersom
det rådde ett strikt utegångsförbud.

•

Vi har inte kunnat genomföra några extra utbildningar på hemmen som tidigare.

•

Trots alla svårigheter och begränsningar har barnen kunnat känna sig trygga genom
fantastiska insatser av våra ledare och övrig personal.

•

Några bland barnen och personalen har blivit smittade av Covid19, men ingen har
blivit allvarligt sjuk och smittan har kunnat begränsas genom att man vidtagit
snabba åtgärder och isolerat dem som insjuknat.

Utbildning
Att ge barnen omsorg, trygg, skolgång utbildning och möjlighet till personlig utveckling är
vår högsta prioritet. Ungdomarna får även möjlighet att studera på universitets- och
högskolenivå om de önskar. Det personliga valet av studier och yrkesval är av största
betydelse och där finns alltid tillgång till studier och yrkesvägledning.

På hemmen har inga interna utbildningar kunnat genomföras genom den rådande Coronasituationen. Samtliga har enbart varit fokuserade på den normala skolgången.

AKTIVITETER UNDER OCH EFTER RÄKENSKAPSÅRET
•

Barnen har deltagit i olika gemensamma aktiviteter som sång, drama, dans och
sportaktiviteter. Men allt har bedrivits på hemmen under året.

•

Studier har enbart kunnat genomföras på hemmen genom den rådande Coronapandemin.

•

Den årliga hälso- och tandvårdsundersökningen har genomförts, men begränsat på
båda hemmen.

•

Hemmen har som vanligt stått under fortlöpande kontroll genom inspektioner av den
bolivianska myndigheten SEDEGES. Vi är också ålagda att redovisa skriftligen
barnens personliga utveckling till myndigheten, vilket har kunnat genomföras.

•

Jul- och nyårsfirandet kunde genomföras nästan som normalt.

•

Bagerierna på hemmen har varit till extra stor användning under pandemin.

•

Personalen och barnen har tillsammans planterat och skörda grönsaker på marken
som omger hemmen.

•

Här hemma har vi inte kunnat bedriva den normala utåtriktade verksamheten på
skolor och i andra sammanhang genom Corona-pandemin. Stödet från skolorna och
andra insamlingar har i stort sett uteblivit. All information har vi genomfört via
nyhetsbrev, vår hemsida samt på annat sätt. Våra understödjare har förstått
situationen och gett ett ekonomiskt stöd så att vi klarat att sända den normala
budgeten till Bolivia.

STYRELSE
Styrelsen i Barnens RäddningsArk
Jörgen Wrengbro (Ordförande)
Pensionerad polisinspektör med erfarenhet som missionsflygare och arbete med gatubarn i
Bolivia samt hjälp- och missionsarbete i Ryssland.
Solveig Wrengbro
Pensionerad Barnmorska med bred erfarenhet från övrigt sjukvårdsarbete, förebyggande
hälsovård och arbete bland gatubarn i Bolivia
David Berggren
Auktoriserad redovisningskonsult och ekonomiansvarig för BRA. Grundare och ägare till
Novia Ekonomi AB i Gällivare.
Michael Lindberg
Egen företagare, ägare till klädesföretaget Lindbergs AB i Edsbyn.
Bo Johansson
Bilkonsult i Sundsvall samt arbetar med ungdomar och EU-emigranter i kommunens regi.

INFORMATION
Barnens Räddnings Ark innehar ett 90-konto för all insamling, postgiro 90 11 11 -5 samt
Swish 9011115
Adress: Barnens RäddningsArk, Lasarettsgatan 52, 982 34 GÄLLIVARE
Telefon: 070-226 07 77
E-post: info@barnensraddningsark.com
Hemsida: www.barnensraddningsark.se
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REDOVISNINGSPRINCIPER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är
genomförd. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag.
Begreppet bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa
bidragsgivare efter ansökan.
Gåvor och bidrag från i första hand privatpersonen redovisas av naturliga skäl normalt
enligt kontantprincipen. Även bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i
den period då bidraget erhålles. I den mån det på balansdagen finns avtalade med ej
erhållna bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell
prövning.
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när någon form av kontant
betalning erhållits i stiftelsen.
Erhållna gåvor
Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag för eventuell gåvoskatt och de direkta
kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.
Bidrag
Samtliga bidrag från myndigheter redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, dvs
de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte
kommer att återkrävas, dvs att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidrag
skuldförs därför tills det att utgifter som bidraget skall täcka uppkommer.
Andra bidrag än sådana som inte är till för att täcka ett ändamål, t ex
administrationsbidrag kvittas inte mot administrationskostnader utan intäktsförs bland
övriga bidrag och särredovisas i not.

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som direkt har ett samband
med att uppfylla organisationens syfte och stadgar.
Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som har varit nödvändig för att generera externa intäkter. Hit
räknas således kostnaden för insamlingsbössor, annonser, reklam, lönekostnader. Men
hit hör också försäljningskostnader som är förenade med försäljning av varor, dvs
varukostnader, direkta försäljningskostnader samt kostnader för porto, löner, lokaler
och liknande.
Administrationskostnader
Administration inkluderar normalt direkta kostnader såsom intern och extern revision,
legala arvoden samt kostnader förknippade med stadgarna eller legala krav, t.ex.
medlemsregister, årsstämma och upprättande av årsredovisning. Indirekta kostnader
vilket inkluderar andel av ledningens och andra anställdas tid och de fasta kostnader
som hör samman med dessa, t.ex. kontor och kostnader för kommunikation. Bidrag för
administrationskostnader redovisas som intäkt bland övriga bidrag varför
administrationskostnaderna redovisas brutto.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Nyckeltalsdefinition
Soliditet: Totalt eget kapital/Totala tillgångar.
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