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Trygga hem
Livet för ett barn på gatan är fullt av våld, utsatthet, 
droger och hunger. En del barn bor på gatan för att de 
förlorat sina föräldrar i hiv/aids. Andra har familjen kvar 
men flyr undan våld i hemmet och fattigdom. 
I Kenya och Uganda stöttar Erikshjälpen flera center 
som tar emot gatubarn en tid medan de får hjälp att 
återintegreras i familjen eller i en fosterfamilj. Personalen 
jobbar för att det ska bli ett tryggt hem barnen får komma 
tillbaka till. 
Erikshjälpen arbetar på olika sätt för att fler barn, både 
utomlands och i Sverige, ska få trygga hem. Det handlar 
om att ge föräldrar bättre kunskap om hur man tar hand 
om sina barn, fånga upp barn som hamnat snett och  
hjälpa barn på institution att komma hem till en familj.

Viktigt att prata om 
barns rättigheter 
I Sverige arbetar Erikshjälpen bland annat med att prata 
med barn om barns rättigheter utifrån barnkonventionen. 
Genom skolprojektet och skoltidningen Rafiki kan 
pedagoger få material för att jobba med frågor kring hur 
barn har det i andra länder. 
I södra Sverige jobbar ”Alla barn är viktiga” med musik 
och kreativitet för att barn i förskoleåldern upp till klass 
fem ska få lära sig om barns rättigheter. Materialet är 
speciellt framtaget av pedagoger och består av en cd-
skiva med sånger, en bok och olika övningar.
Utanför Göteborg erbjuder ”Barnrättsäventyret” en 
aktivitetsfylld skoldag för mellanstadieklasser med 
utmaningar, diskussioner och musik. 

Erikshjälpen arbetar med mer än 100 insatser i cirka 20 länder.  
Mer info på erikshjalpen.se

Genom Erikshjälpen stödjer butiken bland annat:

Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar och församlingar i 
Sverige. Syftet med butikerna är att generera pengar till bistånd, både i Sverige och utomlands.  
Medlen delas mellan Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen och butikens lokala samarbetspartners. 



Integrationsprojekt
Betelkyrkan har olika integrationsprojekt för barn och 
vuxna i Ljungby. Församlingen anordnar gårdsfester, 
pysselträffar samt läxhjälp och språkkafé för vuxna. 
2016 arrangerades en minisemester i Karlskrona skärgård 
för nyanlända barn och deras familjer. Kyrkan möter 
flyktingars behov i Syrien, Libanon och Grekland genom 
organisationen Ge för livet.

Trumskola för gatubarn
Via organisationen Barnsamariten stöttar Pingstkyrkan 
en trumskola för gatubarn i Salvador, Brasilien, som ett 
verktyg att hålla dem borta från droger och våld.

Sommar- & vinterläger
Pingstkyrkan anordnar varje år sommarläger för skolbarn 
mellan 7 och 12 år, samt sportlovsläger för ungdomar 
13-19 år.

Barncenter i Sydafrika
Betelkyrkan och Pingstkyrkan stöttar tillsammans 
barncentret Place of Restoration i Sydafrika. Till 
barncentret kommer varje år cirka 100 övergivna barn. 
På centret får de professionell hjälp till ande, kropp 
och själ i en kärleksfull miljö, innan de placeras ut i 
fosterhemsfamiljer i samarbete med Give a child a family.

Tillsammans med Betelkyrkan och Pingstkyrkan i Ljungby stödjer butiken:



Datorgatan 4, 561 33 Huskvarna
secondhand@erikshjalpen.se 

Varje krona är 
värdefull

På Erikshjälpen är vi stolta över vår småländska 
spar samhet. Vi håller i örena, utan att för den de-
len tumma på kvaliteten i vårt utvecklingsarbete. 
Men det som verkligen gör att vi kan hjälpa barn 
och utsatta är inte vi – utan ni. Alla glada givare 
och kunder som visar oss förtroende och handlar hos 
oss. Det ni bidrar till är inte bara återanvändning, det 
är faktiskt också biståndsarbete. Möbler, husgeråd och 
kläder blir till nya brunnar, hälsovård och utbildning. Och 
tack vare alla våra omkring 2 000 volon tärer som ger av 
sin tid i butikerna är våra personalkostnader små.

Vi är noga med vilka våra samarbetspartners är, både i butikerna och runt om 
i världen. På Erikshjälpen har vi en tydlig struktur kring hur varje hjälp insats 
planeras och följs upp. Du kan läsa mer på vår hemsida om hur vi arbetar för att 
säkerställa att hjälpen kommer fram. Där kan du också hitta vår årsredovisning. 

Tack för att DU visar oss förtroende – vi lovar att 
vara en så effektiv och bra kanal som möjligt för att 
hjälpen ska komma fram.

Tomas Bjöersdorff 
Verkställande chef 
Erikshjälpen Second Hand 


