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Vad vill Project Playground uppnå
Project Playground är en ideell organisation som verkar för att förbättra barn och ungas
möjligheter i livet. Grunden för Project Playgrounds arbete utgörs av FN’s Barnkonvention
som främjar alla barns rätt till lek och en meningsfull och trygg tillvaro.
Organisationen riktar sig till en målgrupp som lever i utsatthet och under fattiga förhållanden.
En målgrupp vars framtid med största sannolikhet kommer att präglas av föregående
generationers val och prioriteringar, något som i de flesta fall innebär en negativ utveckling
för barnet. Detta vill Project Playground förändra. Visionen är en trygg värld där alla barn och
unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Därför arbetar Project
Playground på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta
tillvara sin inre kraft och potential genom organiserad aktivitet, sport och social verksamhet.
Simultant med detta arbetar vi med terapeuter och goda förebilder för att tillgodose barnets
behov. På detta sätt kan vi lägga grunden för en positiv utveckling hos barnet med
långsiktiga resultat i form av bättre förutsättningar för att skapa sig en framtid med jobb,
utbildning och en möjlighet att nå mål som för tidigare generationer varit omöjliga.
Project Playgrounds fokus ligger hos individen och att utifrån detta fokus arbeta med alla
utmaningar som individen bär med dig och står inför. Ett barn har sällan endast ett problem
utan ett flertal vilket gör vårt fokus på individen så relevant och viktigt. Därför arbetar vi även
intensivt med kunskapsöverföring till barnens familjer och anhöriga, utvärdering och
uppföljning av hemförhållanden samt genom samhällspåverkan för att skapa en hållbar
förändring för hela samhället.
Målsättningen är att verksamheten bidrar till bestående förändring för individen och att skapa
en hållbar förändring i samhället. Det är vår övertygelse att för att kunna nå detta mål
behöver vi agera på flera plan. Någon vi gör varje dag, vecka för vecka under hela året.
Strategier för att nå uppsatta mål
Project Playground verkar idag i tre kåkstäder utanför Kapstaden och planer finns på att
expandera verksamheten till fler platser efterhand. Verksamheten ska bedrivas på platser
där barn och unga lever under svår utsatthet och där samhället inte kan erbjuda dem hjälp
för att finna en tillvaro med trygghet och möjligheter att påverka sitt liv i positiv riktning.
Organisationen arbetar med barn från fyra års ålder upp till tidiga tjugoårsåldern och erbjuder
en trygg plats där barnen, under ledning av goda förebilder, kan utvecklas och få möjlighet
att se sin egen potential. Detta är den viktiga grunden för att skapa en bestående förändring.
Som verktyg för att nå organisationens mål erbjuder vi ett antal olika anpassade delar inom
verksamheten. Däribland Great Corner/Lugna Gatan som ger ungdomar verktyg att stå emot
grupptryck och gängmedlemskap för att istället hitta styrkan i en positiv samvaro och att våga
agera sunda förebilder för unga i sin omgivning. Detta program bredrivs i både Sydafrika och
Sverige. Vi har även ett program vi kallar WorkShadow där ungdomarna förbereds på att
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träda in i arbetslivet. Project Playground bedriver även verksamhet för funktionsnedsatta
barn och unga som utgör en mycket stigmatiserad målgrupp i samhället i kåkstäderna.
Denna verksamhetsdel går under namnet Play on Wheels. Vi erbjuder upphämtning, olika
former av terapi, träning och musik för att få barnen att utveckla färdigheter efter deras egen
förmåga.
Utöver de schemalagda aktiviteter organisationen bedriver genomförs ett flertal andra initiativ
för att nå uppsatta mål:
-

-

-

Samhällspåverkan genom lokala manifestationer för att minska våld, droger m.m.
Samverkan med lokala myndigheter.
Oannonserade hembesök av Project Playgrounds socialarbetare för att kontrollera
barnets hemförhållanden, där man arbetar med en klassificering där röd är
alarmerande, orange kräver vidare åtgärder och grön indikerar godkända
hemförhållanden.
Föräldramöten och träffar med anhöriga.
Sociala initiativ som exempelvis WorkShadow och Great Corner för att motivera de
äldre barnen att stå utanför gängmedlemskap och inspirera till arbete efter avslutat
utbildning.
Läxhjälp.
Dagsprogram för barn och unga med funktionshinder, med individuellt
anpassad arbetsterapi och kapacitetsträning
Utvecklande och stimulerande utflykter under helger och lov
Psykologisk stöttning t.ex. stöd av kurator och lekterapi
Dagliga näringsrika måltider

I Sverige bedriver Project Playground verksamhet sedan 2016 med nuvarande fokus på
målgruppen ensamkommande barn och unga. Som ett första led i att etablera verksamheten
har vi fram till dags dato bedrivit och samordnat återkommande aktiviteter av social och
sportslig karaktär. Bland dessa kan nämnas taekwondo, cricket, dans, simning och juridisk
rådgivning. Aktiviteterna ligger, likt den övriga verksamheten, till grund för vårt vidare arbete
för att ta tillvara individens behov och potential. Verksamheten omfattar idag hundra barn då
vi planerar för ytterligare etablering i form av ett eget center i Stockholmsområdet.
Project Playgrounds fokus ligger i att skapa en trygg och meningsfull fritid för barn och unga
som lever i utsatthet. Att vi fokuserar på just fritiden är för att det är under denna tid som barn
och unga är som mest utsatta. Det är oftast under denna tid de dras in i negativa mönster
som gängmedlemskap, sexuella övergrepp, våld och annan typ av negativ påverkan. Kan vi
påverka vad de gör under dessa viktiga timmar kan vi påverka stort för individens framtid.
Vilken kapacitet har Project Playground?
Project Playground har idag 4 medarbetare, varav en arbetar deltid. Flera av medarbetarna
har ett förflutet inom ideella organisationer. Via kontoret i Stockholm arbetar Project
Playground med arbete inom insamling, kommunikation, ekonomi, programutveckling,
samordning och administration. Project Playground arbetar även med att säkerställa
kvaliteten i verksamheten genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Project Playground har även samarbete med ett antal företag i Sverige som erbjuder sina
tjänster pro bono, dvs. antingen utan kostnad eller till ett kraftigt reducerat pris. Exempel på
detta är IT, kommunikation/reklam, undersökningar och tryck.
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I Kapstaden har Project Playground ca. 50 lokalt anställda medarbetare. Huvudcentret är
beläget i Langa strax utanför Kapstaden.
Gör Project Playground framsteg?
Project Playground mäter ett antal saker (nyckeltal) i verksamheten. Detta för att kunna
bedöma om vi gör framsteg och att utvecklingen följer de planer som lagts fast för
verksamheten. Exempel på nyckeltal är:
För programverksamheten i Sydafrika:
- Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten
- Antal lokalt anställda
- Antal hemförhållanden som gått från röd eller orange klassificering till grönt
- Antal barn inskrivna och deltagande i Play on Wheels
För insamlingsverksamheten i Sverige:
- Summan av insamlade medel
- Antal donatorer
- Administrativ avgift i procent
För programverksamheten i Sverige:
- Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten
- Antal anställda
Uppgifter om ovanstående sammanställs och rapporteras av verksamhetslandet, Sydafrika,
samt i Project Playground Sverige för de indikatorer som sammanställs här.
Project Playground använder sig av auktoriserade revisorer i varje land för att gå igenom
verksamhet och ekonomisk redovisning. Detta för att säkerställa att inga missförhållanden
råder och att rapporter och redovisning är korrekta.
Project Playground tecknar även avtal med samtliga företagsdonatorer som reglerar ett
långsiktigt engagemang. Avtalen måste sägas upp en månad innan avtalsperiodens slut
annars löper de vidare med ett år i taget. På så sätt kan organisationen säkerställa och
planera för löpande intäkter.
Samtliga donatorer ges även möjlighet att besöka verksamheten i Sydafrika för att själva ta
del av utvecklingen. Denna möjlighet erbjuder vi för att donatorerna själva ska få se effekten
av deras bidrag.
Vad har Project Playground åstadkommit hittills?
Project Playground har bedrivit verksamhet enligt nuvarande modell sedan 2010 i Sydafrika.
Under 2016 initierade Project Playground en verksamhet för utsatta barn och ungdomar i
Sverige med fokus på ensamkommande barn och unga. En verksamhet som idag omfattar
ca. 100 barn.
Nyckeltal
Programverksamheten i Sydafrika:
- Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten: 750 barn
- Antal lokalt anställda: 50 anställda
- Hemförhållanden från röd klassificering till orange eller grön: 14% (2015) till 4% (2016)
- Antal barn inskrivna och deltagande i Play on Wheels: 20 barn
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Insamlingsverksamheten i Sverige:
- Summan av insamlade medel 2015: 11 731 356 SEK
Programverksamheten i Sverige:
- Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten: 100 barn
- Antal anställda:1
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