
Godkänd på föreningens höstmöte 18.11.2015 
 
Emmaus Helsingfors rf:s verksamhetsplan för 2016 
 
Allmänt 
 
Emmaus Helsingfors r.f. fortsätter att verka för ett fredligt och människovärdigt liv. 
Föreningen gör detta som en del av Emmaus International och med hänsyn till de 
verksamhetsområden som rörelsen valt att prioritera. Dessa är idag: rätten till vatten, 
utbildning och hälsovård, etisk finansiering, kampen mot människohandel samt för fri 
rörlighet. 
Målen för 2016 är att fortsätta föreningens solidaritetsarbete och sociala sysselsättning i 
åtminstone samma vidd som tidigare, samt att i högre grad berätta om Emmaus verksamhet 
och målsättning, speciellt i anledning av föreningens 50 års jubileum.  
 
Utvecklingssamarbete och stödverksamhet 
 
Peru/Cuna Nazareth 
 
Fonden Cuna Nazareths daghem i Lima som erbjuder dagvård för de fattigaste familjernas 
barn får 3 000 euro i stöd. 
 
Vi fortsätter att stöda projektet för en återvinningscentral i samarbete med Ulandsföreningen 
Svalorna, Emmaus Westervik och Emmaus Åland. Vi deltar i projektets styrgrupp som 
förbereder en ny projektansökan till utrikesministeriet. Vi reserverar 5 000 euro som stöd för 
återvinningscentralen. 
 
Sydafrika/ Cordis 
 
Emmaus Cordis i Johannesburg är vår samarbetspartner i Sydafrika. Gruppens viktigaste 
inkomstkälla är tillverkning av tegel som för närvarande sysselsätter 15 personer. Dessutom 
samlar gruppen in och säljer använda kläder och varor.  
 
Vi är beredda på att stöda Cordis verksamhet med 10 000 euro. Medlen används för 
renovering av byggnader eller för andra möjliga ändamål som Cordis föreslår. 
 
Nepal / återuppbyggnad 
 
Vi stöder återuppbyggnadsarbetet i Bholung, vår tidigare frivilligarbetare Tula Kandels 
hemby, med 5 000 euro. Stödet kanaliseras via organisationen Danakosha Trust. 
 
Polen-Ukraina 
 
Vi stöder Emmaus-grupperna i Polen och Ukraina via Emmaus Europas stödgrupp för Polen-
Ukraina med 4 000 euro. Dessutom skickar vi klädhjälp till Emmaus-grupperna i Polen, och 
reserverar 4 200 euro för transportkostnader och för hyran av en lagercontainer. 
 
 
 
 



Litauen/ Missing Persons’ Families Support Centre 
 
Vi reserverar 2 000 euro för arbete i ungdomsgrupper som strävar till att förebygga 
människohandel. 
 
Estland/Kati-hemmet och Kohila dagcenter 
Vi fortsätter att ekonomiskt stöda Kati-hemmet med 5 000 euro för att förbättra säkerheten i 
fastigheten. Dessutom reserverar vi 10 000 euro till stöd för verksamheten i Kati-hemmets 
arbetscentral. Vi ger begagnade möbler och andra varor till loppmarknaden i Kohila dagcenter 
för åldringar. 
 
Solidaritetsarbete via Emmaus International 
 
Vi håller vår solidaritetsförsäljningsdag för Emmaus International på festivalen Världen i byn. 
Försäljningsintäkterna doneras i likhet med tidigare år till Emmaus Internationals 
solidaritetsfond, som kanaliserar stöd till Emmausrörelsens gemensamma solidaritetsprojekt. 
Den internationella vattendagens försäljningsintäkter ges också via Emmaus International till 
vattenprojektet i Nokouésjön i Benin, som nu är på slutrakan. 
 
Stödverksamhet och bidrag i hemlandet 
 
Vi stöder Monika-naiset, föreningen Vailla vakinaista asuntoa ry och Kris ry med 3 000 euro 
var, föreningen Toivo ja Rauha ry (Majakka) med 1 700 euro, Hirundo och Global Clinic med 
1 500 euro var. Vi stöder flyktingar som kommer till Finland med 10 000 euro samt med 
materiell hjälp.  
 
Vi utvecklar samarbetet med dessa organisationer t.ex. genom att ordna gemensamma talkon 
och genom att erbjuda andra arbetstillfällen. 
 
Vi ger klädhjälp och köpkort via organisationer som sysslar med socialt arbete. 
 
Ulandsföreningen Svalorna får fortsättningsvis gratis disponera ett rum i anslutning till 
Emmaus loppmarknad. 
 
Övrig stödverksamhet 
 
Vi reserverar ytterligare 12 300 euro för stöd internationellt och i hemlandet. Styrelsen fattar 
beslut om vem som får stöd under årets lopp. 
 
Vi reserverar 3 000 euro för katastrofhjälp. 
 
Stödkampanjer 
 
Vi håller solidaritetsdagar och/eller -veckor, då vi informerar om ett visst solidaritetstema, 
och ger dagens eller veckans försäljningsintäkter till ett ändamål i anslutning till temat. Dylika 
solidaritetsteman är bl.a. rätten till rent vatten, utbildning och bostad, en skälig livsstil, 
mänskliga rättigheter samt kvinnors och barns rättigheter. Vi presenterar också 
solidaritetsteman vid gemensamma evenemang tillsammans med andra aktörer (Världen i byn, 
stadsdelsfester, De bostadslösas natt, Återvinnings-fabriken, osv.). 
 



Jubileumsåret 
 
År 2016 fyller Emmaus Helsingfors fyller 50 år. Under jubileumsåret ordnar vi olika 
evenemang och sprider information för att göra Emmaus verksamhet mera känd. Vi publicerar 
en jubileumsskrift. Vi reserverar 5 000 euro för denna publikation, samt 5 000 euro för 
jubileumsårets övriga evenemang och information. Vi bjuder in 1-2 samarbetspartner till 
Finland och reserverar 2 000 euro för deras resekostnader.  
 
Övrig information och utbildning 
 
Föreningens medlemmar får under året ett medlemsblad och jubileumsskriften. Information 
om föreningens aktiviteter skickas också per e-post till de medlemmar som har anslutit sig till 
Emmauslistan. 
Vi bjuder in gäster till gemensamma luncher på Emmaus för att informera om verksamheten 
och utbyta tankar om gemensamma frågor. 
Webbplatsen uppdateras. 
Föreningen är också med på Facebook. 
Emmaus frivilliga och anställda erbjuds utbildning som hänför sig till föreningens verksamhet.  
 
Medelanskaffning 
 
Loppmarknaderna 
 
Föreningen får medel för sitt bistånds- och övriga solidaritetsarbete från intäkterna av 
försäljningen på föreningens två loppmarknader i Helsingfors. Loppmarknaderna drivs 
huvudsakligen med frivilliga krafter. Där sorteras och säljs donerade varor. En del av varorna 
säljs också på olika solidaritetsevenemang som föreningen deltar i. Föreningens avhämtnings- 
och hemkörningsservice sköts två gånger i veckan med en hyrd paketbil.  
Sömnadsverksamheten fortsätter, likaså befrämjandet av återvinning. 
 
Föreningens övriga inkomster 
 
Föreningen samlar in medlemsavgifter av medlemmarna. 
 
Administration 
 
Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. 
Föreningens stadgeenliga möten ordnas på våren och hösten. 
 
Ekonomi 
 
Bokföring, bokslut och revision sköts av utomstående krafter. 
Föreningen kommer att försöka avkorta det långfristiga lån som man tagit för att köpa 
butikslokalen snabbare än amorteringsplanen. 
 
Personal 
 
Loppmarknaden i Vallgård har en avlönad verksamhetsledare. På loppmarknaden på Drumsö 
arbetar en deltidsanställd butiksansvarig. 
 



Emmaus verksamhet är helt beroende av frivilliga medarbetare. Vi utvecklar informationen 
om frivilligarbete och strävar att väcka intresse för frivilligarbete och för Emmaus.  
 
Vi erbjuder möjlighet till arbetsprövning på loppmarknaden i Vallgård för personer som har 
svårt att få arbete, samt arbetspraktik och arbetslivsorientering åt elever vid olika läroanstalter. 
I mån av möjlighet sysselsätter vi 1-2 personer med sysselsättningsstöd. Vi fortsätter också 
andra former av social sysselsättning. 
 
På loppmarknaderna ordnas arbetsmöten och samarbetet mellan butikerna utvecklas. 
Gemenskapen mellan de frivilliga och anställda förstärks, bl.a. genom samtal vid lunchbordet, 
under kaffepauser, och vid en gemensam rekreationsdag. 
 
Medlemskap 
 
Emmaus-rörelsen 
Emmaus Helsingfors är medlem i Emmaus International, Emmaus Europa och Emmaus 
Finland. 
Vi deltar fortsättningsvis i Emmaus-rörelsens evenemang i Finland och utomlands. 
Vi sänder två deltagare till Emmaus Internationals världsmöte i Jesolo i Italien. 
Vi deltar i Emmaus Finlands seminarier och möten.  
Vi deltar i verksamheten i Emmaus Europas arbetsgrupp för Polen-Ukraina. 
 
Övriga medlemskap 
 
Emmaus Helsingfors är medlem i KEPA, Återvinningsrörelsen och Nätverket för de 
papperslösa, och deltar i mån av möjlighet i deras verksamhet. 
	


