
Gå gärna ihop tillsammans med vänner, grannar och 
arbetskompisar. 

För varje mottagarfamilj behövs det minst 2.000kr 
vilket  motsvarar  existensminimum  i  Bulgarien/Ru-
mänien.  

Vanligen behövs ca 10 faddrar per tiggarfamilj.  
Det finns idag ca 4.000 tiggare I Sverige och de 

skulle alltså kunna åka hem om 40.000 svenskar ger 
200  kr  var.  Självklart  kan  man  förvänta  sig  att 
resultatet av detta kan bli att kanske tio gånger fler 
kommer hit för att få hjälp. 

Detta skulle inte heller vara omöjligt om 400.000 
svenskar gav 200 kr var per månad. I varje fall skulle 
det revolutionera tiggarnas situation. Det tar kanske 
en  generation  innan  romerna,  som  själva  tror  sig 
vara dömda till ett liv i fattigdom, kan resa sig och bli 
en del av det moderna EU-samhället.  

   *******************
Vi  registrerar  mottagarfamiljen i  vårt  fadder-

system Aidtrack, där faddrarna sedan kan följa varje 
krona från inbetalning till utbetalning. 

Vi   behöver  skaffa  fram uppgifter  på  mottagar-
familjernas alla medlemmar, namn, ålder, födelsedag 
och foton. 

Våra fadderråd i Bulgarien/Rumänien kommer att 
besöka familjen för att kolla familjens status och att 
allt är ok. 

**********************
Våra  krav  mot  mottagarfamiljerna, för  att  få 

vara med i det här projektet, är följande:

1 Barnen måste gå i skolan. 
2  Mamman  eller  ordinarie  vårdare/förälder  

      ska vara hemma hos barnen. 
3 Föräldrarna får inte vara missbrukare.
4 De får inte fortsätta tigga

Vårt åtagande gäller för ett år i taget. Därefter 
utvärderas resultatat  av hjälpen innan vi  går  in  ett 
nytt års åtagande. 

Det är viktigt att familjen inte blir beroende av 
vår hjälp som ett slags socialbidrag.

*********************
I  det  nya  EU-samhället  finns  inte  plats  för 

personer utan läskunskaper och yrkesutbildning. 
Därför har  utbildning den högsta prioritet för både 

barn och föräldrar. 
På  grund  därav  kommer  vi  att  verka  för   att 

föräldrarna,  ifall  de  saknar  avslutad  grundskola, 
(vilket  snarare  är   regel  än  undantag)  får  slutföra 
utbildningen.  Detta  har  högsta  prioritet,  eftersom 
detta även är ett gott exempel för barnen.

Fadderhjälpen  utgör  alltså  en  “morot” och 
möjlighet till att gripa chansen att fullfölja sin grund-
skola. 

Vi  kommer även att  verka för att  skapa arbets-
tillfällen på hemmaplan för familjena.  

 *********************** 
För att kunna registrera varje fadder behöver vi 

namn, adress, emailadress och tel samt uppgift  på 
hur mycket var och en vill ge per månad.  

Sen fördelar vi faddrarna över familjen så att alla 
kostnader täcks. Vi kopplar ihop faddrarna med barn 
i familjen så att familjen får den summa de behöver. 

(ofta mest beroende på åldern på fadderns egna barn), så 
går det bra.

Av  fadderpengarna  går  5%  till  fadderråden  i  Bulga-
rien/Rumänien. (En del av dem är själva romer) och resten 
95% går direkt till fadderfamiljen.  

*********************
Faddrarna bör om möjligt själv hålla direktkontakt med 

familjen för att skaffa sig information och samtidigt skapa 
en bra social delaktighet I samhället för mottagarfamiljen. 

Facebook  eller  liknande  är  bra  och  de  flesta  i 
Bulgarien/Rumänien  har  både  råd  och  kunskap  till  att 
använda en mobiltelefon . 

Faddrarna betalar till våra 90-konto när man vill, oftast 
månadsvis eller ibland årsvis.   

Huvudsaken att det finns pengar på faderns kontot i vårt 
system när utbetalning ska ske. 

Vi  tar  inga  avgifter  för  detta utan  varje  krona  du 
betalar går ut i verksamheten.  

Vi  har  många  faddrar  som  ger  någon  eller  några 
hundralappar per månad till tiggarna utan att för den skull 
vara kopplad till någon speciell familj/person.  

I  sådana fall  kommer hjälpen bli  fördelad/använd  till 
flera olika familjer. Men även då får man via sitt konto en 
direktlänk  till  de  familjer  som man stöttat,  eftersom vårt 
unika fadersystem följer  gåvan till  mottagarfamiljen,  vem 
som än har fått den. 

Utbetalningen sker vanligtvis varje månad. 
Till familjer som bor avsides skickar vi ibland stödet för 

två månader åt gången.  

ARBETSGÅNG
Faddern  betalar  in  på  något  av  våra  90-konton  PG 

900115-7 eller BG 900-1157 och vi registrerar summan  på 
fadderns konto i vår databas.

Faddern kan vara kopplad till ett speciellt barn med ett 
visst åtagande att täcka en viss summa per månad. 

Faddern kan även vara “fri” givare som ger “fria” gåvor 
d.v.s. pengar som kan användas till vilken familj som helst. 
Här finns även plats för engångsgåvor från kollekter eller 
donationer,  som är  märkta  för  särskilt  ändamål.  Sådana 
gåvor till fria mottagare sätts in på 90-kontot med märket 
“Tiggare”.  

Faddern kan när som helst logga in och kontrollera sitt 
konto, både in och utbetalningar. Samtidigt kan man läsa 
vad som hänt och skrivits om familjen. 

Faddern kan själv hålla kontakt med familjen via sociala 
media eller post. 

**************************
Fadderåden,  som  har  ansvaret  för  utdelningen,  tar 

varje månad ut en lista på de familjer som ska få hjälp.
När alla familjer fått  sin peng och kvitterat sitt  bidrag, 

“stängs”  månaden  och  alla  utbetalningar  visas  då  på 
fadderns konto.   

Personerna i Fadderåden är volotärer och är inte fast 
anställda,  men  de  får  en  liten  kostnadsersättning  och 
täckning för sina kostnader för bensin och telefon för att 
kunna utföra sina uppgifter. 

Fadderåden har som uppgift  att med jämna mellanrum 
notera  nyheter  och  information  som  berör  barnens 
livshändelser. 

Välkommen som medarbetar för att göra vår värld 
lite rättvisare.  


