Verksamhetsplan för Emmaus Helsingfors rf 2020, godkänd på höstmötet 25 november 2019.
Allmänt
Emmaus Helsingfors rf fortsätter sin verksamhet med syfte att främja ett fredligt och människovärdigt
liv som en del av den internationella Emmaus-rörelsen, med beaktande av de värden och de
prioriterade verksamhetsområden som rörelsen har valt. Dessa är rätten till utbildning, hälsovård och
vatten, etisk finansiering, arbetet mot människohandel samt fri rörlighet. Emmaus Helsingfors har
preciserat sina värden, solidaritet, gemenskap och ansvar. År 2020 börjar vi beakta vårt ansvar för
miljön genom att kartlägga Emmaus koldioxidavtryck och vid behov vidta åtgärder för att minska det.
Föreningens mål 2020 är att använda minst 35 procent av försäljningsintäkterna till internationellt
och inhemskt solidaritetsarbete samt att utveckla stödet till de människor i huvudstadsregionen som
har det sämst, bland annat genom att erbjuda ekonomiskt stöd via organisationer samt möjligheter
till stöd- och frivilligarbete.
Stödverksamhet
Utvecklingssamarbete
Sydafrika/Cordis
Emmaus Cordis i Johannesburg är vår samarbetspartner i Sydafrika. Gruppens viktigaste
inkomstkälla är tillverkning av tegel, med vilken den bland annat sysselsätter interna
flyktingar i Afrika. Dessutom samlar gruppen in begagnade kläder och saker. År 2020 följer
vi fortfarande gruppens arbete i samarbete med Emmaus Afrika och Emmaus International
och reserverar 5 000 euro för att stöda verksamheten.
Peru/Cuna Nazareth
Vi stöder Cuna Nazareth-stiftelsens barnhem i Lima med 3 000 euro. På barnhemmet
erbjuds dagvård för barn till de fattigaste familjerna. Vi fortsätter också stöda Cunas
återvinningscentralprojekt i samarbete med U-landsföreningen Svalorna, Emmaus
Westervik och Emmaus Åland. Vi reserverar 500 euro för uppföljning av
återvinningscentralen.
Indiens pardhi-adivaser/Projektsamarbete med stiftelsen Siemenpuu och organisationen
Parivartan:
Det tredje året av det treåriga projektsamarbetet med stiftelsen Siemenpuu inleds.
Projektet genomförs av organisationen Parivartan, som verkar i delstaten Chhattisgarh och
som Siemenpuu samarbetat med under flera års tid.
Verksamhetens fokus ligger på att förbättra levnadsvillkoren för de särskilt utsatta pardhiadivaserna (ett ursprungsfolk). Dessutom är ett mål för projektet att främja rättigheterna
till samfällda skogar vilka stöder sig på protokoll för biokulturella samhällen samt att
förbättra adivasikvinnornas försörjning som baserar sig på bambuhandarbeten. Inom
projektet ordnar man också utbildning och utövar påverkan. För projektet har 20 560 euro
reserverats för år 2020.
Gemensamma solidaritetsmål inom Emmaus International
Emmaus Helsingfors deltar också 2020 i festivalen Världen i byn, vars försäljningsintäkter
ges till Emmaus Internationals solidaritetsfond, att användas för Emmausrörelsens
gemensamma solidaritetsprojekt.
Against Malaria Foundation kämpar mot malaria genom att i riskområden dela ut nät
behandlade med myggmedel. Vi stöder organisationen med 1 000 euro.

Stödobjekt i Europa
Estland/Katihemmet och Kohila skyddscenter
Emmaus Helsingfors har länge stött verksamheten på grupphemmet Katikodu för
utvecklingsstörda i Kohila i Estland. År 2020 reserverar vi 5 000 euro för hemmets
verksamhetsutgifter och 5 000 euro för att bygga ett extra semesterrum för
utvecklingsstörda som bor hemma hos föräldrarna. Till Skyddscentret för åldringar i Kohila
skickar vi vid behov varor att sälja på loppmarknaden.
Ukraina
Vi stöder Emmausgrupperna i Ukraina med 4 000 euro.

Litauen/MPFSC
Vi reserverar 2 000 euro för organisationen Missing Persons’ Families Support Centre, som
arbetar med att förebygga människohandel.
För Emmaus Europas solidaritetsmål reserverar vi 1 000 euro.
Varuförsändelser till Baltikum, Rumänien och Bulgarien
Tillsammans med Emmaus Westervik sänder vi kläder och andra varor till Emmausgrupper i
de baltiska länderna, Rumänien och Bulgarien. Vi reserverar 8 000 euro för
transportkostnader och för hyra av en lagercontainer.
Fadderbyprojekt i Bulgarien tillsammans med Helsingfors Diakonissanstalt
Tillsammans med Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors inledde vi 2018 ett projekt i
staden Vidin i Bulgarien. Verksamheten organiseras av den lokala Drom-organisationen,
vars syfte är att främja den rörliga befolkningens levnadsförhållanden i deras hemland och
kämpa emot orsakerna till emigrationen. Samarbetet fortsätter 2020. Emmaus Helsingfors
andel av finansieringen 2020 är 20 000 e. Dessutom är vi beredda att skicka varor för att
stöda en loppmarknad som Drom öppnade i Vidin 2019.
Stödverksamhet och bidrag i hemlandet:
Projektet Arbete och framtid i Europa tillsammans med Helsingfors Diakonissanstalt och
andelslaget för arbete och hopp Osuuskunta Työtä ja Toivoa
Emmaus Helsingfors avslutade med sina partner det 2-åriga samprojektet Arbete och Hopp
med goda resultat. Projektet fick sin huvudfinansiering från Europeiska socialfonden. Den
primära målgruppen för projektet var den rörliga befolkning som kommer till Finland för
att skaffa sig en utkomst genom tillfälligt eller permanent arbete. Som fortsättning har ett
nytt samprojekt planerats, Arbete och framtid i Europa, och en ansökan om finansiering
har skickats till Europeiska socialfonden. Projektets totalbudget för två år är 219 168 euro.
Emmaus Helsingfors har förbundit sig till projektet med 27 000 euro, som fördelar sig
jämnt på åren 2020 och 2021, år 2020 stöds projektet alltså med 13 500 euro.
Annan inhemsk stödverksamhet
Vi stöder Monika-Naiset ry, Global Clinic, Vailla vakinaista asuntoa ry och Kris och Hirundo
med 2 000 euro var. Dessutom får John Nurminens stiftelse 1 000 euro för arbete för att
skydda Östersjön.
Vi utvecklar samarbetet med ovan nämnda föreningar exempelvis genom att ordna
gemensamma talkon och erbjuda andra arbetsmöjligheter.
Vi ger klädhjälp och köpkort till behövande via organisationer som sysslar med socialt
arbete.

Annan stödverksamhet
Vi reserverar 2 000 euro för katastrofhjälp.
Om den ekonomiska situationen tillåter kan vi också stöda andra objekt med 2 540 euro.
Stödkampanjer
Vi ordnar solidaritetsdagar då vi informerar om ett utvalt solidaritetstema och ger dagens
försäljningsintäkter till ett ändamål som anknyter till temat. Typiska solidaritetsteman är
rätten till rent vatten och till bostad, mänskliga rättigheter samt kvinnors och barns
rättigheter. Vi presenterar också solidaritetsteman tillsammans med andra aktörer vid
gemensamma evenemang (Världen i byn, stadsdelsfester, De bostadslösas natt osv.).
Vi utnyttjar fönstergalleriet i butiken i Vallgård bland annat för att informera om våra
stödobjekt och bygga upp temautställningar. Däremellan kan galleriet användas för
konstutställningar.
Medelanskaffning
Loppmarknaderna
Finansieringen av föreningens utvecklingssamarbete och övriga solidaritetsarbete sker med
försäljningsintäkterna från de två loppmarknaderna i Helsingfors, som huvudsakligen
fungerar med frivilliga krafter. Här ordnas sortering och försäljning av donerade varor.
Föreningen säljer också loppmarknadsföremål på olika slags solidaritetsevenemang.
Avhämtningen och hemkörningen av varor sköts en gång i veckan med en hyrd paketbil.
Syföreningsverksamheten fortsätter och vi främjar återvinning.
På loppmarknaden i Vallgård erbjuds kunderna reparationssömnad.
I något skede blir vi tvungna att avstå från de nuvarande butikslokalerna på Drumsö på
grund av planer på att riva byggnaden. Vi letar efter ersättande lokaler.
Föreningens övriga inkomster
Föreningen samlar in medlemsavgifter av medlemmarna.
Personal och frivilliga
Personal
Föreningen har en avlönad verksamhetsledare och en deltidsanställd butiksföreståndare i
Vallgård och en avlönad butiksansvarig och ett avlönat butiksbiträde på Drumsö.
Frivilliga
Emmaus verksamhet baserar sig på frivillighet. Vi utvecklar informationen om frivilligarbete
och vi vill väcka intresse för frivilligarbete och för Emmaus.
På loppmarknaderna ordnas arbetsmöten och samarbetet mellan butikerna utvecklas.
Gemenskapen mellan frivilliga och anställda stärks, bland annat genom samtal vid
lunchbordet, under kaffepauser och en gemensam rekreationsdag på våren.
Social sysselsättning
Vi fortsätter den rehabiliterande arbetsverksamheten och det övriga
sysselsättningssamarbetet tillsammans med Helsingfors stad och andra samarbetspartner.
Samarbetet med Autismstiftelsen (Autismisäätiö) fortsätter och några personer från
stiftelsen deltar i frivilligarbetet på loppmarknaden i Vallgård. Vi erbjuder en möjlighet till
arbetsprövning på loppmarknaderna i Vallgård och på Drumsö för svårsysselsatta samt
praktikplatser och arbetslivsorientering för läroinrättningar. Med lönesubvention
sysselsätter vi i mån av möjlighet 2–3 personer. Dessutom fortsätter vi de övriga formerna
av social sysselsättning.

Föreningens styrelse
Ekonomi
Bokföringen med bokslut och revision sköts av professionella inom branschen.
Styrelse och möten
Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden.
Föreningens ordinarie möten hålls på våren och på hösten.
Information och utbildning
Under året skickas två medlemsblad, Emmaus Nyheter, till föreningens medlemmar. Vi
informerar också de medlemmar som har anslutit sig till Emmauslistan om
föreningsärenden per e-post.
För gäster som inbjudits till gemensamma luncher presenterar vi Emmaus verksamhet och
utbyter tankar om frågor kring verksamheten.
Föreningens webbplats samt Facebook- och Instagramsidorna uppdateras regelbundet.
För frivilliga och anställda på Emmaus erbjuder vi en möjlighet till utbildning i Emmaus
inhemska och internationella verksamhet.
I mån av möjlighet ordnas evenemang med öppet hus.
Medlemskap
Emmausrörelsen
Emmaus Helsingfors är medlem av Emmaus International, Emmaus Europa och Emmaus
Finland. Vi deltar i Emmausrörelsens evenemang i Finland och utomlands. År 2020 kommer
vi att skicka en representant till Emmaus Internationals möte i Uruguay. Vi deltar också i
Emmaus Europas arbetsgrupper.
Övriga medlemskap
Emmaus Helsingfors är medlem av Fingo rf, Medborgararenan och Nätverket för de
papperslösa, och deltar i mån av möjlighet i deras verksamhet.

