Verksamhetsplan 2022-24

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan
2005 arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för
barn med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk
sjukdom eller som utsätter dem för våld.
Maskrosbarn består av två verksamhetsområden –
stödverksamhet och påverkansarbete. Vi erbjuder
stöd lokalt i Stockholm, Göteborg och Malmö samt
i tre nationella stödprogram. Vi jobbar ständigt för
att lyfta frågan kring barns rätt till stöd och en
bättre samverkan i samhället – för att alla barn har
rätt till en trygg uppväxt!

MASKROSBARN

Maskrosbarns stödverksamhet syftar till att ge
barnen vi möter andrum och en viktig paus hemifrån. Här får de möjlighet att prioritera sig själva
och sitt eget mående samt känna identifikation
med jämnåriga och vuxna maskrosbarn. De får
också relationer och minnen för livet samt en
gemenskap som är svår att beskriva i ord.

STÖD

I alla nio stöd jobbar vi med fyra mål-områden:
kunskap, identitet, relationer och framtid.
Målområdena genomsyrar hela stödverksamheten
och våra val av aktiviteter, metodmaterial och
utvecklingsarbete.

Maskrosbarns
stödverksamhet
22-24
Fokus under kommande år är att förvalta de befintliga stödverksamheter
vi har igång. Stöden har påverkats
av pandemin och fokus är att kunna
bedriva verksamhet som vanligt.
Vi kommer att arbeta med metodutveckling och kvalitetssäkring av
befintlig verksamhet.

Nyheter under perioden
• Under 2022 startar vi upp stöd• Vi tar fram en ny tjänst inom organisaprogrammet Coach vid placering
tionen och anställer en gruppchef för
för ungdomar i Göteborgs stad inom delar utav stödverksamheten för att
ramen för ett projekt tillsammans
ge ökad möjlighet till fortsatt fokus på
med staden och Vinnova.
kvalitetshöjande arbete inom verksamhetsområdet.
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Vi befinner oss i en viktig tid när det gäller barnrättsfrågor. Barnkonventionen är nu lag och det pågår flera
utredningar kring hur lagstiftning bättre ska tillgodose
barns rättigheter.
Dagligen möter vi barn som vittnar om att de inte blir
tagna på allvar och att föräldrarnas rättigheter ofta
väger tyngre än deras. Vårt arbete med att föra fram
barns röster och kämpa för att öka deras delaktighet i
processer och beslut som rör dem har aldrig känts mer
angeläget.
Allt Maskrosbarns påverkansarbete utgår från målgruppens tankar, åsikter och behov. Vi vet att barn är

PÅVERKAN

experter på sina egna liv och själva sitter på många av
svaren. Därför är delaktighet och samskapande en
central del av vårt arbetssätt inom påverkan.

Tre viktiga under 2022–2024
• Påverka viktig lagstiftning för vår målgrupp,
använda oss av det momentum som finns kring
barnrättsfrågor just nu, framför allt kring
placeringsfrågor. Fortsätta driva frågor utifrån
barnkonventionen som lag.
• Arbete riktat mot professioner som möter vår
målgrupps föräldrar inom psykiatri och
missbruksvård.
• Under perioden vill vi nå ut med en kampanj riktad
direkt mot vår målgrupp, med målet att fler barn ska
förstå hur vanlig problematiken är och känna sig
mindre ensamma i sin situation

Arbete i fokus under kommande tre år
Vad?

Barnkonventionen är nu svensk lag och det innebär att vår målgrupps rättigheter
stärkts och kommit högre upp på den politiska agendan.

Varför?

Maskrosbarn arbetar för att säkerställa att vår målgrupps perspektiv lyfts och tas
i beaktande när beslut fattas som rör dem och deras livssituation. Vi vill att
barnets behov är utgångspunkt i alla frågor som rör vår målgrupp. Det gör vi
bland annat genom nedanstående aktiviteter.

• Under perioden arbetar vi vidare med att lyfta vår målgrupps erfarenheter och
förändringsförslag kring placeringar.
• Utbildningsinsatser riktade till socialtjänsten, en särskild satsning på ett digitalt
utbildningspaket kring Barnkonventionen utifrån barns röster.

Hur?

• Delta i barnrättsdelegationen, dialog forum och samtal för att föra fram barnens
röster direkt till politiker. Samt rapportering till barnrättskommittén, ta fram en
skuggrapport tillsammans med organisationens ungdomar.
• Arbeta för barns rätt till barnombud och för instiftande av klagomekanism.
• Fortsätta att implementera insatsen Extravuxen i fler kommuner och driva
frågan om rätt till anpassat stöd för sin egen skull.

De viktigaste utbildningsinsatserna
under kommande tre år
• Ny digital utbildning kring barns delaktighet och
Barnkonventionen utifrån barn röster riktad mot
socialtjänst, spridningsarbete 2022
• Digital elevföreläsning riktad mot högstadie- och
gymnasieelever för att dela upplevelsen av hur det är att

växa upp som Maskrosbarn. Minska känslan av tabu och
ensamhet, informera om vilka rättigheter en har och guida
till stöd. Framtagning och spridning under 2022.
• Våld mot barn – fortsatt erbjuda föreläsningen ”Jag tyckte
att jag bodde i helvetet” utifrån barns erfarenheter av att
uppleva våld i hemmet, som del av utbildningserbjudandet
riktat mot framför allt socialtjänst och professionella.
• Ny föreläsning 2023 riktad mot psykiatrin och
missbruksvården som möter vår målgrupps föräldrar.

Hur vi når ut med våra kommunikations–
och påverkansinsatser
Räckvidd mediamedverkan
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Att finnas på flera orter är ett viktigt mål då ungdomarna i organisationen vill att stöd ska finnas
tillgängligt för fler, och det är ett uppdrag vi tar på
stort allvar. Att kunna ses fysiskt och att kunna
kliva in i en lokal ordnad för dem, en plats att landa
på och göra till sin egen, det är något vi vill ge fler.

LOKALA
VERKSAMHETER

Maskrosbarn har idag lokala verksamheter i
Göteborg, Malmö och Stockholm. Under
kommande treårs-period kommer vi undersöka
möjligheten att utöka till ytterligare en ort.

Göteborgs tre viktiga
under 2022–2024
• Vi kommer under de närmsta tre åren att fortsätta
utforska och delta i samarbeten med offentlig sektor.
Vi går in i perioden med ett avtal med Göteborgs
stad som inkluderar stödet helgläger för placerade
ungdomar samt kunskapshöjande aktivitet och
verksamhetsutveckling inom ramen för den operativa styrgruppen för barns psykiska hälsa inom
staden
• Vi startar upp stödverksamheten Coach vid
placering till barn tillsammans med Göteborgs stad
och Vinnova.

GÖTEBORG

• Verksamheten söker under perioden fler samarbetspartners i det lokala näringslivet.

Malmös tre viktiga under
2022–2024
• Fortsatt fokus på att marknadsföra coachprogrammet för Skånes socialförvaltningar för
att sprida och utöka programmet.
• Ökad kännedom om Maskrosbarn i Skåne för
att generera fler barn i stöd men även för att
bidra till att fler trygga vuxna kan engagera sig
och finnas som stöd för målgruppen.

MALMÖ

• Fortsatta dialoger med kommun och region
angående långsiktig finansiering samt ett
utökat fokus på att landa samarbeten med det
lokala näringslivet.

Organisation och finansiering

Organisationsövergripande
frågor
Mångfald

• Arbeta för ökad mångfald i organisationen i enlighet med
arbetsplan, ny undersökning görs med organisationens personal
under -22 för att justera strategi.

Miljömässig
hållbarhet

• Mål att minska organisationens miljöpåverkan, arbeta fram och
implementera hållbarhetspolicy i den löpande verksamheten.

Digitalisering

• Organisationen har som mål att förbättra vårt digitala stöd och bli
tillgängliga för fler barn. Vi satsar därtill på att förbättra våra egna
tekniska lösningar för medlemsregistrering och givarhantering.

Fokus för finansiering
Privatinsamling

Företagssamarbeten

Stiftelsebidrag

• Under perioden så fortsätter Maskrosbarn att bygga på området
för privatinsamling. Fokus ligger på att förbättra givarresan, göra
analys på givargruppen som blir allt större och att utöka basen av
månadsgivare.
• Organisationen ska förvalta de långsiktiga partnerskap vi ingått
och efter pandemin arbeta framåt för att hitta fler partners som kan
ge stöd och mervärde till Maskrosbarn. Stort fokus på lokala företag
i Västra Götaland och Skåne.
• Stiftelsebidrag är basen i föreningens finansieringsmodell och
kommer ofta med både monetärt stöd och kunskap kring
målgruppen. Under perioden framåt är fokus på fortsatt stabilitet i
området och systematisera bidragshanteringen.

Finansieringsökning med 7,4 miljoner under
en treårsperiod
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Företagsamarbeten

Stiftelser och offentliga bidrag

Privat insamling

Finansieringsökningen
drivs främst av privat
insamling.

Maskrosbarn är en
organisation som har
lärt mig att jag inte
är ensam, att det är
inte mitt fel och att
det finns andra
vuxna som man kan
lita på istället för en
förälder. Det är ett
andra hem för mig.
/ Ungdom

