Barnfondens
fadderbesöksguide
Så här förbereds resan

För att våra kollegor i landet och familjen ska kunna planera besöket vill vi att du senast
åtta veckor innan din avresa skickar in följande till Barnfonden per post eller mejl:
•
•
•

Fadderbesöksanmälan
En bekräftelse på att du tagit del av Barnfondens policy för fadderbesök
Ett utdrag ur polisens belastningsregister i obrutet kuvert

Vad händer när jag kontaktat Barnfonden?

När Barnfonden mottagit ovanstående information skickar vi en förfrågan om besöket till
våra kollegor på landskontoret i ditt fadderbarns land. De kontaktar i sin tur projektpersonalen och fadderbarnets familj för att boka besöket och bekräfta att datumet passar. Detta
tar vanligtvis 2-3 veckor.
Därefter görs den detaljerade planeringen tillsammans med dig och den lokala personalen.
Vid besök i de flesta länder håller du själv i kontakten och planerar direkt med landskontoret, i undantagsfall går kontakten via din handläggare på Barnfonden. Om besöket måste
ställas in vill vi att du kontaktar din handläggare på Barnfonden så snart som möjligt.

På plats i landet

När du kommit fram till landet kontaktar du landskontoret och bekräftar att du är på plats.
Glöm inte att ta med kontaktuppgifterna till landskontoret på resan. Om någonting händer
så att fadderbesöket måste ställas in efter att du anlänt till landet meddelar du omgående
landskontoret som kontaktar projektpersonalen och familjen.

Extra kostnader

Du står själv för extra utgifter i samband med besöket. Det kan till exempel vara kostnader
för chaufför, extra personal och tolk samt kostnader för transport och bensin. Resan till
landet, uppehälle och eventuella resor inom landet ordnar och bekostar du själv. Vi rekommenderar att du kontaktar en resebyrå som hjälper dig att planera resan.

Besöket

Du bör avsätta en hel dag för besöket. Personal från landskontoret eller projektet kommer
att följa med dig under dagen. Förutom mötet med ditt fadderbarn får du vanligtvis också
besöka projektkontoret där personalen visar mer av det arbete som genomförs i området.

Present till barnet, syskonen, familjen

Vi uppmuntrar dig att ha med en liten gåva till barnet och familjen. Det bästa är att köpa
presenter på plats i landet. Det finns nästan alltid lokala marknader eller köpcenter där du
till ett bra pris kan hitta gåvor som passar fadderbarnet och är uppskattade i landet.
Representanten från projektet kan tipsa om lämpliga gåvor. Om du vill kan du självklart ta
med en liten gåva från Sverige och det är också trevligt att ha med ett foto från Sverige och
din vardag som ni kan prata kring.

Vi värnar om barnens integritet och säkerhet

Barnfonden och våra lokala samarbetsorganisationer följer en barnskyddspolicy som
innebär att vi ska förhindra och motverka våld, exploatering, utnyttjande och vanvård av
barn. En del i arbetet är Barnfondens policy för fadderbesök som alla som besöker sina
fadderbarn förbinder sig att följa.

Hemma igen

När du väl kommit hem igen efter din resa
uppskattar vi om du vill skriva till Barnfonden och berätta om ditt besök. Det är roligt
och lärorikt för oss att ta del av dina upplevelser.
En del av reseberättelserna publiceras på
Barnfondens hemsida eller i vår faddertidning. Vi kontaktar alltid dig innan vi publicerar materialet, och vi publicerar inte allt material som skickas in. Skicka till info@barnfonden.se eller till den handläggare som hjälpt
dig att arrangera besöket. Du kan också skicka in berättelsen till vår postadress.

Barnfondens policy för fadderbesök
Som besökare är jag medveten om att:

•
•
•
•

Besöket vanligtvis inte pågår längre än under en dag och att personal från landskontoret eller projektet finns med under hela besöket
Jag själv står för alla extra kostnader som kan uppstå i samband med besöket, till
exempel för tolk, chaufför och lunch
Mötet kommer att ske på en offentlig plats, i skolan, på projektkontoret eller liknande
Landets kultur, sedvänjor och traditioner ska respekteras

Jag kommer inte att:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Använda olämpligt språk, komma med förslag eller råd som kan uppfattas som
opassande eller skymfande
Tillbringa tid ensam med barnet
Krama, pussa eller röra vid barnet på ett sätt som är kulturellt opassande
Diskutera politiska eller religiösa frågor
Diskutera framtida ekonomiskt stöd med familjen eller ge dem kontanter
Utbyta adress, telefonnummer eller e-postadress med barnet, familjen eller andra
personer i projektområdet
Ta med barnet utanför projektområdet
Bjuda barnet till mitt hemland
Stanna kvar i projektområdet efter besökets slut
Återvända till projektområdet utan att först kontakta Barnfonden
Ta med andra besökare utan tillstånd från projektpersonalen

Vad gäller fotografier och film kommer jag att:

•
•
•

Be barnet och hans/hennes föräldrar eller vårdnadshavare om tillstånd innan jag fotograferar eller filmar
Enbart ta bilder på barnet som är respektfulla och värdiga och som inte framställer
barnet på ett sårbart eller undergivet sätt
Skydda barnets och familjens privatliv och säkerhet genom att inte använda bilder av
dem på internet eller i offentligt material utan uttalat samtycke, eller använda bilder
på ett sätt som innebär att familjens bostad kan identifieras

