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Om We Care
We Care är en ideell förening (med organisationsnummer 802466-0329) som, utan vinstsyfte och i
välgörande ändamål, verkar för att förbättra villkoren för utsatta grupper, i synnerhet barn och
kvinnor. Föreningen grundades 2012 och har sitt säte i Stockholm. Arbetet utförs av fyra
frivilligarbetare:
Norhan Elhakeem
Jessica Madani
Karine Raoufinia
Jenny-Margareta Uggla
We Cares verksamhet går ut på att samla in pengar till olika välgörenhetsprojekt. We Care stödjer
projekt som är småskaliga och som drivs av ytterst engagerade personer. Just nu stödjer We Care
välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal, som hjälper barn i nöd i Nepal.
We Care garanterar att 100 procent av intäkterna når sitt ändamål. Det är möjligt då föreningen är
liten och drivs av starkt personligt engagerade personer. We Care har inga kostnader för personal
eller lokaler. Samtliga administrativa kostnader och bankavgifter finansieras av frivilligarbetarnas
personliga medel.
Projekt vi stöjder
Under 2013 donerade We Care samtliga insamlade medel till välgörenhetsorganisationen Child
Street to School Nepal som hjälper barn i nöd i Nepal. Child Street to School driver tre projekt, Kopila
Ghar, Kopila Kunj och Kopila Filosofiska.
Kopila Ghar är ett drop-in center för barn som lever på gatan eller under andra utsatta förhållanden.
Hit kan barn vända sig för att få en sovplats, mat, informell utbildning och enkel vård. Varje natt
sover i genomsnitt 20-30 barn på centret. Barnen, som är i åldern 6-17 år, uppmuntras att lämna
gatan. Under 2013 flyttade 10 pojkar vidare till rehabiliteringscentret, Kopila Kunj, och de går nu
regelbundet i skola.

På rehabiliteringscentret, Kopila Kunj, bor ca 20 pojkar. Centret finansieras huvudsakligen av The Big
Umbrella Organisation i Australien. Resultaten har varit goda då få barn har hoppat av centret.
Samtidigt går nästan alla barn i skola och har fått godkänt i nästintill samtliga skolämnen. På
rehabiliteringscentret erbjuds barnen även terapi och hälsokontroller, möjlighet att träna taekwondo
samt lära sig om personlig hygien. Lördagsutflykter är ett viktigt inslag i verksamheten där barnen
exempelvis får lära sig att simma, gå på bio eller besöka zoo. I den mån det är möjligt försöker man
även återintegrera barnen med sina familjer.

På rehabiliteringscentret, Kopila Kunj, bor bröderna Jeet (10 år) och Roshan (12 år). Deras pappa
arbetar som slaktare och deras mamma som städerska. Familjen lever under fattiga förhållanden och
sönerna hoppade av skolan för att försörja sig på gatan. Nu går pojkarna regelbundet i skola och
kommer att besöka sin familj på loven för att återuppbygga sina familjerelationer.
Under 2013 öppnades rehabiliteringscentret Kopila Filosofiska som riktar sig till flickor som lever
under utsatta förhållanden. På rehabiliteringscentret bor 12 flickor och de erhåller full omsorg (We
Cares julkampanj finansierade uppehället för 6 av dem). Samtliga flickor går i skolan (genom
samarbete med organisationen Filosofiska Sweden). Ytterligare 25 flickor står i kö för att få bo på
centret om deras uppehälle kan finansieras. Det kostar omkring 2 500 kronor per flicka och år.
Laxmi (5 år) och Devaki (7 år) övergavs av sin mamma. Idag bor de på rehabiliteringscentret Kopila
Filosofiska och har fått väl godkänt efter två terminers studier.

Väsentliga händelser under 2013
Event
Under april anordnade We Care en sopplunch i syfte att samla in pengar. We Care medverkade också
vid två olika loppisar (augusti respektive september) där samtliga intjänade pengar gick till
välgörenhetsorganisationen Child Street to School Nepal. Sopplunchen och de båda loppisarna
genererade sammanlagt ungefär 4 000 kronor.

Under december lanserade We Care en julkampanj. Kampanjen hade som mål att samla in 15 000
kronor under december månad. Kampanjen fördes bland annat på Facebook och genom försäljning
av gåvokort. Sammanlagt inbringade kampanjen drygt 21 000 kronor. Pengarna avsåg att finansiera
mat och underhåll under ett års tid för sex barn i Nepal.

Logga och hemsida
Under hösten arbetade Lars Lindwall fram en logga åt We Care. Den presenterades under november.
Samma månad sjösattes We Cares hemsida, www.wecaresweden.se. Hemsidan finansierades av
RepExpressen AB.

Intäkter
Under 2013 samlade We Care in drygt 56 000 kronor. Intäkterna var nästan uteslutande gåvor från
företag och privatpersoner. Eventen, i form av sopplunch och försäljning på loppisar, inbringade
sammanlagt knappt 4 000 kronor. Då We Care enbart hade ett begränsat antal medlemmar 2013
inbringade medlemsavgifterna enbart en mindre summa.

Kostnader
Under 2013 donerade We Care omkring 44 000 kronor till välgörenhetsorganisationen Child Street to
School Nepal i syfte att hjälpa barn i nöd i Nepal. Andra utgifter, i form av kostnader för bankkonto
och bankavgifter, uppgick till sammanlagt 1 575 kronor. Dessa kostnader har finansierats av privata
medel (Karine Raoufinia) via en överföring i januari 2014.

Väsentliga händelser efter årets slut
Efter en lyckad julkampanj donerade We Care 21 000 kronor i januari till välgörenhetsorganisationen
Child Street to School Nepal. Pengarna har använts till att finansiera uppehället för 6 flickor på
rehabiliteringscentret Kopila Filosofiska. I januari gjordes även överföringar på sammanlagt 1 575
kronor i syftet att täcka kostnader för bankkonto och bankavgifter. Därmed har We Care säkerställt
att samtliga intäkter 2013 nått sitt ändamål.
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Verksamhet 2014
Under 2014 kommer We Care att fortsätta att donera pengar till välgörenhetsorganisationen Child
Street to School Nepal. För att finansiera ett utökat stöd planerar We Care att utöka sitt samarbete
med olika företag. We Care planerar vidare att medverka på Bondens Loppis i augusti samt anordna
ett glöggevent i december.
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