
Emmaus	Helsingfors	rf:s	verksamhetsplan	för	år	2022			

(Godkänd	på	föreningens	höstmöte	24.11	2021)	

		

Allmänt	

Emmaus	Helsingfors	rf	fortsä@er	a@	verka	för	e@	fredligt	och	människovärdigt	liv.	Föreningen	gör	de@a	som	
en	del	av	den	internaDonella	Emmausrörelsen	med	beaktande	av	de	värderingar	och	verksamhetsområden	
som	rörelsen	valt	a@	prioritera:	rä@en	Dll	utbildning,	hälsovård	och	rent	va@en,	eDsk	finansiering,	arbetet	
mot	 människohandel	 samt	 fri	 rörlighet.	 Emmaus	 Helsingfors	 har	 preciserat	 som	 sina	 värden	 solidaritet,	
gemenskap	 och	 ansvar.	 Vi	 tar	 i	 all	 vår	 verksamhet	 hänsyn	 Dll	 vårt	 ansvar	 för	miljön	 och	 strävar	 eLer	 a@	
organisera	verksamheten	med	minsta	möjliga	koldioxidavtryck.		

Planeringen	 av	 det	 kommande	 verksamhetsåret	 försvåras	 av	 osäkerhetsfaktorer	 förknippade	 med	
coronapandemin.	Av	denna	orsak	har	vi	för	år	2022	sa@	som	försikDgt	mål	a@	använda	endast	24	procent	av	
försäljningsintäkterna	Dll	 internaDonellt	och	 inhemskt	solidaritetsarbete	 (mot	mer	än	30	%	under	Ddigare	
år).	

Utöver	 de@a	 kommer	 vi	 a@	 fortsä@a	 a@	 stödja	 utsa@a	 personer	 i	 huvudstadsregionen	 genom	 a@	 bland	
annat	erbjuda	ekonomiskt	stöd	via	olika	organisaDoner	och	möjligheter	Dll	stöd-	och	frivilligarbete.	År	2022	
följer	vi	med	ändringar	i	stadsplaneringen	för	Drumsös	del,	som	på	sikt	kan	komma	a@	innebära	en	fly@	av	
buDken	på	Drumsö.	

Stödverksamhet		

					Utvecklingssamarbete:	

Peru/Cuna	Nazareths	barnhem	och	återvinningscentralen	Traperia		

Cuna	Nazareth-sDLelsens	barnhem	i	Lima,	som	erbjuder	dagvård	för	barn	Dll	de	fa[gaste	familjerna,	
och	 Cunas	 återvinningscentral	 Traperia	 stöds	 med	 3	 000	 euro.	 Cuna	 Nazareth	 har	 på	 grund	 av	
coronapandemin	 varit	 tvungen	 a@	 permi@era	 största	 delen	 av	 sina	 anställda	 och	 avbryta	 sin	
verksamhet.	 År	 2022	 strävar	 man	 Dll	 a@	 återakDvera	 verksamheten	 och	 reparera	 följderna	 av	
pandemin.		

Nepal/	Svalornas	Sahara	Nepal	projekt	

Svalornas	Sahara	Nepal	projekt	stöds	med	3	490	euro.	Projektet	syLar	Dll	a@	förbä@ra	försörjningen	
för	fa[ga	småbrukare	genom	hållbar	användning	av	naturresuser.	SaharaNepal	erbjuder	bl.a.	skolning	
i	 a@	 odla	 grönsaker	 under	 olika	 växtsäsonger.	 Skolning	 ges	 också	 i	 hirsodling	 och	 kommersiell	
uppfödning	av	ge@er.	I	projektet	undersöks	vidare	vad	som	är	värt	a@	odla	och	hur	produkterna	sedan	
kan	 fås	 ut	 på	 marknaden	 i	 städerna.	 För	 kvinnorna	 anordnas	 desutom	 utbildning	 i	 egenmakt	 och	
ledarskap,	och	under	evenemangen	Dllverkar	man	mensskydd	av	tyg.	

Gemensamma	solidaritetsmål	inom	Emmaus	InternaJonal		

Emmaus	Helsingfors	kommer	år	2022	a@	delta	i	fesDvalen	Världen	i	byn,	vars	försäljningsintäkter	ges	
Dll	 Emmaus	 InternaDonals	 solidaritetsfond	 a@	 användas	 för	 Emmausrörelsens	 gemensamma	
solidaritetsprojekt.	Vi	reserverar	1	000	euro	för	de@a	ändamål.	

VaLenprojekt		

I	början	av	året	skall	vi	söka	e@	lämpligt	va@enprojekt	Dll	vilket	vi	donerar	försäljningsintäkterna	från	
den	internaDonella	va@endagen	22.3.	Vi	reserverar	1	000	euro	för	de@a	ändamål.	

			Stödmål	i	Europa		

Estland/KaJ-hemmet	och	Kohila	dagcenter	

Emmaus	 Helsingfors	 har	 länge	 stö@	 KaD-hemmet	 för	 personer	 med	 utvecklingsstörning	 i	 Kohila	 i	
Estland.	Trots	a@	det	estniska	samhället	mer	än	Ddigare	strävat	Dll	a@	ta	ansvar	för	dessa	människors	
levnadsförhållanden,	 är	 gemenskaper	 som	 KaD-hemmet	 tvungna	 a@	 leva	 under	 mycket	 knappa	



omständigheter	 och	 all	 hjälp	 uDfrån	 behövs	 verkligen.	 För	 år	 2022	 reserveras	 5	 000	 euro	 Dll	 KaD-
hemmets	driLskostnader	samt	5	000	euro	för	a@	bygga	e@	gästrum	–	e@	projekt	som	förts	över	från	
Ddigare	år.	

Litauen/MPFSC	

Vi	reserverar	2	000	euro	för	organisaDonen	Missing	Persons’	Families	Support	Centre	som	motarbetar	
människohandel.	 Stödet	 skall	 användas	 Dll	 förebyggande	 arbete	 mot	 människohandel	 i	 flick-	 och	
pojkgrupper.	

Ukraina/Nasha	Khata			

Vi	reserverar	1	000	euro	Dll	Ukrainas	Nasha	Khata	grupp	för	a@	förbä@ra	värmesystemet	i	deras	hus	i	
Drohobych.	Minst	25	personer	bor	hela	Dden	i	huset	under	kalla	förhållanden.		

Bulgariens	fadderbyprojekt	Jllsammans	med	Helsingfors	Diakonissanstalt	

Emmaus	 Helsingfors	 och	 Helsingfors	 Diakonissanstalt	 har	 sedan	 år	 2018	 gemensamt	 stö@	
organisaDonen	 Drom	 i	 byn	 Vidin	 i	 Bulgarien.	 SyLet	med	 verksamheten	 är	 a@	 förbä@ra	 den	 rörliga	
befolkningens	 levnadsvillkor	 och	 välfärd	 i	 si@	 hemland,	 och	 a@	 bekämpa	 orsakerna	 Dll	
tvångsutvandringen.	Samarbetet	 fortsä@er	år	2022	och	Emmaus	Helsingfors	andel	av	stödet	uppgår	
Dll	 12	000	euro.	DärDll	bereder	vi	oss	 för	 varutransporter	Dll	 loppmarknaden	 som	Drom	öppnade	 i	
Vidin	år	2019.		

Varutransporter	Jll	BalJkum,	Rumänien	och	Bulgarien	

Tillsammans	med	 Emmaus	Westervik	 skickar	 vi	 kläder	 och	 andra	 varor	 Dll	 Emmausgrupperna	 i	 de	
balDska	länderna	samt	Rumänien	och	Bulgarien.	Vi	reserverar	7	000	euro	för	transportkostnader	och	
hyra	för	en	förvaringscontainer.	

Till	Emmaus	Europas	solidaritetsmål	reserveras	1	000	euro.			

		Stödverksamhet	och	bidrag	i	hemlandet:	

Andelslaget	Arbete	och	Hopp	

Andelslaget	 erbjuder	 inom	 ramen	 för	 Keikkapooli	 sysselsä@ning	 åt	 den	 rörliga	 befolkningen	 som	
kommit	 Dll	 Finland	 för	 a@	 söka	 sin	 utkomst.	 Emmaus	 Helsingfors	 fortsä@er	 samarbetet	 med		
Diakonissanstalten	 genom	 a@	 betala	 hälLen	 av	 lönen	 för	 en	 delDdsanställd	 servicechef,	 och	
Diakonissanstalten	betalar	den	andra	hälLen.	Emmaus	andel	är	13	500	euro.	Dessutom	möjliggör	vi	
placeringen	av	en	stödarbetare	i	kooperaDvet.		

Annan	inhemsk	stödverksamhet	

Vi	stöder	Monika-Naiset	med	1	000	euro,	Hirundo	med	1	000	euro,	Global	Clinic	med	1	000	euro,	VVA	
(Utan	fast	bostad)	med	2	000	euro	och	KRIS	med	4	000	euro.	

Vi	 utvecklar	 samarbetet	med	ovannämnda	organisaDoner	 t.ex.	 genom	a@	organisera	 gemensamma	
talkon	och	erbjuda	andra	arbetsmöjligheter.	

Klädhjälp	och	köpkort	delas	ut	Dll	behövande	via	organisaDoner	som	gör	socialt	arbete.	

Övrig	stödverksamhet	

	 Vi	reserverar	2	000	euro	för	katastrojjälp.	

	 Om	den	ekonomiska	situaDonen	Dllåter	kan	vi	stödja	även	andra	objekt.		

InformaJon,	stödkampanjer	och	påverkansarbete		

Föreningen	 informerar	om	sin	verksamhet	genom	e@	mångsidigt	utny@jande	av	webbsidor,	 kanaler	
för	 sociala	 media,	 sina	 buDksutrymmen,	 Emmaus	 Nyheter,	 e-postlistan	 och	 olika	 evenemang.	 E@	
informaDonsteam	har	bildats	för	a@	organisera	spridningen	av	informaDon.			

Fönstergalleriet	 i	 Vallgård	 utny@jas	 Dll	 a@	 informera	 bl.a.	 om	 våra	 stödobjekt	 och	 olika	 teman.	
Däremellan	kan	 fönstergalleriet	också	användas	 som	konstutställningsutrymme.	 	 I	 buDkerna	ordnar	
man	 solidaritetsdagar,	 under	 vilka	 man	 informerar	 om	 olika	 utvalda	 solidaritetsteman	 och	 dagens	



försäljningsintäkter	 ges	 Dll	 ändamål	med	 anknytning	 Dll	 temat.	 Solidaritetsteman	 är	 bl.a.	 rä@en	 Dll	
rent	 va@en,	 rä@en	Dll	 bostad,	 de	mänskliga	 rä[gheterna	 samt	 kvinnornas	 och	 barnens	 rä[gheter.	
Solidaritetsteman	presenteras	också	vid	evenemang	som	arrangeras	Dllsammans	med	andra	aktörer	
(Världen	i	byn,	stadsdelsfesDvaler,	De	bostadlösas	na@	m.m.).	

Emmaus	Nyheter	skickas	två	gånger	årligen	Dll	föreningens	medlemmar.	InformaDon	om	föreningens	
angelägenheter	 delas	 även	 per	 e-post	 Dll	 de	 medlemmar	 som	 ansluDt	 sig	 Dll	 Emmaus-listan.	
Föreningens	 hemsida	 samt	 Facebook-	 och	 Instagram-sidorna	 uppdateras	 regelbundet.	 Emmaus	
verksamhet	presenteras	och	frågor	relaterade	Dll	verksamheten	diskuteras	bl.a.	vid	lunchbesök.	I	mån	
av	möjlighet	ordnar	vi	’öppet	hus’	-evenemang.	

Som	 en	 del	 av	 si@	 påverkansarbete	 deltar	 Emmaus	 Helsingfors	 eLer	 noggrannt	 övervägande	 i	
resoluDoner,	 appeller,	 kampanjer	 och	 demonstraDoner	 som	 ligger	 i	 linje	 med	 Emmausrörelsens	
värderingar.			

Medelsanskaffning	

Loppmarknaderna	

Finansieringen	 av	 föreningens	 utvecklingssamarbete	 och	 solidaritetsarbete	 fås	 via	
försäljningsintäkterna	 från	 de	 två	 loppmarknaderna	 i	 Helsingfors,	 som	 huvudsakligen	 sköts	 med	
frivilliga	 kraLer.	 På	 loppmarknaderna	 sorterar	 och	 säljer	 vi	 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	 (=	 ny@	 av	 gammalt)	 fortsä@er	 på	 loppmarknaden	 i	 Vallgård.	 Vi	 försöker	
också	erbjuda	reparaDonssömnadstjänst	åt	kunderna.	

Föreningens	övriga	inkomster	

Föreningen	samlar	in	medlemsavgiLer	av	medlemmarna.	

Personal	och	frivilliga		

Personal	

Föreningen	 har	 i	 Vallgård	 en	 avlönad	 verksamhetsledare	 och	 en	 delDdsanställd	 buDksföreståndare,	
och	 på	 Drumsö	 en	 delDdsanställd	 buDksansvarig.	 De	 anställdas	 hälsa	 och	 välmående	 stöds	 genom	
företagshälsovårdstjänster	och	idro@s-	och	kulturkuponger.	

Frivilliga	

Emmaus	verksamhet	baserar	sig	på	frivilligarbete.	Den	vikDgaste	uppgiLen	för	de	löneanställda	är	a@	
organisera	och	möjliggöra	frivilligarbetet.	De	frivilliga	måste	få	känna	a@	deras	arbete	är	nödvändigt.	
Här	sammanfa@as	Emmaus	centrala	uppdrag:	solidaritet,	gemenskap	och	ansvar.	

Vi	 stöder	 gemensamma	 akDviteter	 genom	 arbetsmöten	 för	 de	 frivilliga	 varje	 vecka,	 gemensamma	
luncher,	årliga	rekreaDonsevenemang	och	samarbete	mellan	buDkerna.	

Skolning	

Föreningens	 anställda	 och	 frivilliga	 erbjuds	 möjlighet	 a@	 få	 utbildning	 relaterad	 Dll	 Emmaus	
verksamhet.	

Social	sysselsäLning	

Rehabiliterings-	 och	 sysselsä@ningssamarbetet	 med	 Helsingfors	 stad	 och	 andra	 samarbetspartners	
fortsä@er.	På	 loppmarknaderna	 i	Vallgård	och	på	Drumsö	erbjuder	vi	möjligheter	Dll	arbetsprövning	
för	 svårsysselsa@a	 samt	 prakDk	 och	 introdukDon	 i	 arbetslivet	 för	 läroanstalter.	 I	 mån	 av	 möjlighet	
anställer	 vi	 2-3	 personer	med	 lönebidrag.	 DärDll	 kommer	 andra	 former	 av	 social	 sysselsä@ning	 a@	
fortsä@a.		

Föreningens	administraJon													

Ekonomi	

Bokföringen	med	bokslut	och	revision	sköts	av	utomstående	fackmänniskor.	



Styrelse	och	möten	

Föreningen	 håller	 vår-	 och	 höstmöte.	 Vårmötet	 fastställer	 föregående	 års	 bokslut	 och	
verksamhetsberä@else.	Höstmötet	beslutar	om	verksamhetsplanen	och	budgeten	för	det	kommande	
året	och	väljer	den	nya	styrelsen	samt	styrelseordföranden.	

Styrelsen	sammanträder	ca	en	gång	i	månaden.	

Medlemskap	

Emmausrörelsen	

Emmaus	Helsingfors	är	medlem	av	Emmaus	 InternaDonal,	Emmaus	Europa	och	Emmaus	Finland.	Vi	
deltar	 i	 Emmausrörelsens	 evenemang	 i	 Finland	 och	 utomlands.	 År	 2022	 kommer	 vi	 a@	 skicka	 en	
representant	 Dll	 Emmaus	 InternaDonals	 världskongress,	 som	 har	 uppskjuDts	 p.g.a.	 pandemin.	 Vi	
deltar	också	i	Emmaus	Europas	arbetsgrupper.			

Övriga	medlemskap					

Emmaus	 Helsingfors	 är	 medlem	 av	 Fingo	 rf,	 Medborgararenan,	 Nätverket	 för	 de	 papperslösa,	 och	
andelslaget	Arbete	och	Hopp,	och	deltar	i	mån	av	möjlighet	i	deras	verksamhet.	

		


