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Project Playground 
Organisation: Project Playground, Insamlingsstiftelse 

Organisationsnummer: 802481 - 3092 

Avser perioden oktober 2019 – oktober 2020 

1. Ändamål Insamlingsstiftelsen Project Playground  
 

Project Playground (PPG) omvandlades under 2019 – 2020 till en insamlingsstiftelse med 
licenserade verksamheter i Sverige (Hallonbergen) och i Sydafrika (Langa och Gugulethu). 

Insamlingsstiftelsen är utan vinstintresse och har som ändamål att på ett nationellt och 
internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och 
unga som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet.  
 
Med en modell – PPG modellen – som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges 
livssituation samt ett gott ledarskap med lokala förutsättningar, ska stiftelsen säkerställa, 
samt kvalitetssäkra, att de licenserade verksamheterna i Sverige och Sydafrika organiserar 
utvecklande och stimulerande aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet, 
samt verkar för information och budskapsspridning kring barns och ungas rättigheter.  

Verksamheten i Sverige, Project Playground Sverige, drivs i formen av en ideell förening och 
verksamheten i Sydafrika, Project Playground South Africa, är en registrerad Non-profit 
Organisation (NPO).  

Insamlingsstiftelsen Project Playground har tilldelats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. 
Organisationen är politiskt och religiöst obunden och utgår från FN:s konvention om barnets 
rättigheter, Barnkonventionen. PPG arbetar aktivt med de Globala målen för hållbar 
utveckling med fokus på SDG 1 - Ingen fattigdom, SDG 3 - God hälsa och välbefinnande, 
SDG 8 – god ekonomisk tillväxt, SDG 10 – Jämlikhet, SDG 11 - Hållbara städer samt SDG 
16 - Fredliga och inkluderande samhällen samt SDG 17 - partnerskap.  

Vår vision  
En värld där varje barn och ungdom växer upp med en tro på framtiden och möjligheten att 
påverka sitt eget liv i en positiv riktning.  

Vår mission  
Vi arbetar med utbildande, utvecklande och stödjande program för att individuellt stärka varje 
barn och ungdom. Därmed bidrar vi till att skapa en hållbar samhällsutveckling.   

 
 
Vår målgrupp  
Insamlingsstiftelsens licenserade verksamheter i Sverige och Sydafrika arbetar med barn 
och ungdomar med särskilt fokus på dem som på grund av olika former av utsatthet/och eller 
utanförskap behöver ett individuellt och långsiktigt stöd. I vårt holistiska arbetssätt identifierar 
vi även en relaterad målgrupp såsom föräldrar och andra som finns i nära relationer.  

I Sydafrika är vår primära målgrupp barn och unga från fyra års ålder till tidiga 
tjugoårsåldern. Deltagarna bor i de kåkstäder där vi verkar, Langa och Gugulethu, och 
befinner sig i olika former av social utsatthet såsom till exempel missbruk, våld i hemmet och 
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närmiljö, diskriminering, fattigdom, kriminalitet, icke fungerande skolgång och/eller har någon 
form av funktionsvariation. Den sekundära målgruppen är de deltagande barnen och 
ungdomarna samt deras vårdnadshavare och nära anhöriga. Den tertiära målgruppen är 
centrens medarbetare, där huvuddelen av de 50 anställda själva är uppväxta, och lever i 
kåkstäder och delar många erfarenheter med vår primära målgrupp.  

I Sverige har vår primära målgrupp, från 2016 till våren 2018 varit unga i utsatthet med fokus 
på unga ensamkommande och nyanlända i ålder 12-15 år. Under hösten 2018 breddades 
målgruppen till att i större utsträckning omfatta alla unga som lever i olika former av utsatthet 
där den ekonomiska utsattheten är en gemensam faktor som samtliga i våra målgrupper 
delar. Vår sekundära målgrupp är yrkesverksamma och beslutsfattare som arbetar med vår 
målgrupp. 

Några gemensamma nämnare för vår primära målgrupp i Sydafrika och Sverige är att de helt 
eller delvis saknas resurser för att själva kunna finansiera en kvalitativ fritid. Många av dessa 
barn och unga lever i ett generationsöverskridande utanförskap där det krävs ett långsiktigt 
arbetssätt för att lyckas bryta det vilket ger vinster för flera framtida generationer. All 
verksamhet ink måltider både i Sverige och Sydafrika är helt kostnadsfri för alla våra 
deltagare. 

Våra långsiktiga mål 2019 - 2021 
Project Playground har under 10 år arbetat med att på ett metodiskt och hållbart arbetssätt 
stärka barn och ungdomar genom att ge dem verktyg och förutsättningar att växa upp till 
starka och kreativa individer med verktyg att bryta fattigdomsspiraler och utanförskap och 
utvecklas till bidragande, självförsörjande medborgare och på så sätt bidrar till en positiv 
samhällsutveckling.  

En av Project Playgrounds styrkor är att vi arbetar långsiktigt och holistiskt, med varje individ 
utifrån individens personliga livssituation och unika förutsättningar. Detär också en av de 
viktigaste grundbultarna i vår metod för att bryta utanförskap hos barn och unga. Vi finns där, 
vi står kvar och vi får många gånger vara ett substitut för en familj eller en förälder eller ett 
hem när det saknas i en ung persons liv.  
 
Vi ser till basbehoven i en ung människas liv, att bli sedd, hörd, och bekräftad. De 
målgrupper av barn och unga vi arbetar med både i Sverige och i Sydafrika har alla 
gemensamt att de lever i en ekonomisk utsatthet, i fattigdom. Många av våra barn och unga 
lever även i andra former av utsatthet som destruktiva miljöer, social utsatthet, våld i nära 
relationer, psykisk ohälsa, missbruk, vanvård och ren misär i de fall där livet har tagit en 
vändning som gjort att barnen hamnat i ohållbara situationer på grund av flykt, hemlöshet, 
föräldralöshet. 

Att bryta utanförskap, att motverka segregation tar tid och kraft, därför är långsiktighet 
avgörande i vårt arbete och i vår relation med våra målgrupper, men även i vår relation till 
våra samarbetspartners för vi vet att när vi lyckas, är vinsterna för oss alla och för samhället 
enorma.  

Organisationsstrategiska mål 2019-2021 

● Att på ett kvalitativt sätt vidareutveckla PPG’s olika program med målsättning att 
stärka fler barn och ungdomar, i varje steg av deras individuella utveckling, för att 
förbättra deras framtidsmöjligheter 

● Att arbeta aktivt för att skapa långsiktighet och stabilitet inom de områden som 
verksamhetsutveckling, finansiering samt effektmätning och metodutveckling 
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● Att genom PPG’s metod, goda resultat, kvalitativa arbetssätt och dokumenterad 
impact bli en av de mer erkända och trovärdiga ideella organisationerna i de länder 
och samhällen där vi verkar 

Verksamhetsstrategiska mål Sydafrika 2019-2021 

• Att sträva efter “best practice” inom våra samtliga kompetensområden samt att bli en 
topprankad NPO i Sydafrika gällande trovärdighet, kvalitet och effekt. 

• Att aktivt arbeta med och inkludera fler barn och unga i våra olika program och 
aktiviteter. 

• Att utveckla och förbättra vår långsiktiga, individuella och holistiska metod.  

• Att genom ett innovativt angreppssätt kunna reformera traditionella insatser 
relaterade till Early Childhood Development.  

Verksamhetsstrategiska mål Sverige 2019-2021 

• Att på ett kvalitativt och hållbart sätt utveckla verksamheten utifrån ledorden: trygg, 
relevant och attraktiv för barn och unga, med fokus på dem som idag lever i olika 
former av utsatthet. 

• Att erbjuda fler barn och unga möjlighet att delta i Project Playgrounds 
Stockholmsbaserade verksamhet. 

• Att vidareutveckla och anpassa Project Playgrounds metod och ”Measurement & 
Evalutation process” (M&E) för den samhällsstruktur och de sociala utmaningar vi 
identifierar som viktiga. 

Metod och effektmål 2019-2021 

• Att dokumentera och beskriva PPG’s metoder och arbetssätt och sammanställa en 
handbok 

• Att vidareutveckla arbetet med PPG*s M&E process (measurement & evaluation 
process) 

• Att utveckla dokumenterade processer för kunskapsdelning mellan de olika 
verksamheterna och länderna 

• Att skapa en metod för lokal anpassning av metod och arbetssätt med fokus på 
Sverige 

• Att skapa en metod för lokal anpassning av Project Playgrounds M&E process med 
fokus på Sverige 
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2. I vilket organisatoriskt sammanhang Project Playground verkar i 
 

H.K.H. Prinsessan Sofia, dåvarande Sofia Hellqvist, och Frida Vesterberg grundade Project 
Playground 2010. Sofia och Frida delade idén om en organisation som skiljer sig från 
resterande ideella organisationer i Afrika, vilken skulle ta hänsyn till alla aspekter av ett barns 
liv. Både Prinsessan Sofia och Frida reste till flera länder i Afrika – bland annat Sydafrika, 
Ghana och Senegal, där de besökte och deltog i ideella organisationers olika projekt. Under 
sina resor märkte de och blev förvånande över det faktum att många organisationer ofta 
saknade fokus på individen såväl som ett helhetsperspektiv kring barnet och hens behov. De 
såg att fokus låg på kostnader och hinder istället för möjligheter och potential. De såg även 
ett behov av att stödja utsatta barn under olika stadier av livet, inte bara tidig barndom eller 
ungdomar.  
 
Project Playground öppnade upp sitt första center i oktober 2010 i kåkstaden Langa och 
öppnade 2015 ytterligare ett center i kåkstaden Gugulethu. Redan 2016 omfattade 
verksamheterna ett gediget arbete med fler än 700 barn och unga, deras föräldrar och andra 
viktiga personer i barnens liv. Den arbetsmodell som organisationen utvecklat under pren 
bygger på just det som de båda grundarna såg som avgörande för att lyckas bryta ett 
generationsöverskridande utanförskap hos målgruppen; att utifrån ett holistiskt angreppssätt 
arbeta med utbildande, utvecklande och stödjande program för att stärka varje barn och 
ungdom på individnivå. 
 
I samband med den flyktingvåg som kom till Sverige 2015 väcktes tanken om att kunna 
använda delar av den kunskap och erfarenhet Project Playground byggt upp genom sitt 
arbete i Afrika, till Sverige. Organisationen mobiliserade en rörlig verksamhet för att aktivera 
och engagera barn och unga i målgruppen ensamkommande och nyanlända då 
utanförskapet och utsattheten hade starka likheter med organisationens målgrupper i 
Sydafrika. Under 2016 startade verksamheten i dess mobila form och i juni 2017 fick Project 
Playground i Sverige tillgång till en egen lokal i Hallonbergen där verksamheten har 
utvecklats till att under 2019 omfatta ca 200 unga som alla tillhör en grupp som helt saknar 
möjlighet att finansiera sin egen fritid. Delar av gruppen står helt utanför samhället och ett 
fåtal är hemlösa.  
 
Covid-19 pandemin 
 
Under 2020 har verksamheterna i Sverige och Sydafrika kraftigt påverkats av Covid-19 
pandemin. I Sydafrika genomfördes en fem månader lång lock-down av bland annat all 
skolverksamhet. I september öppnades skolorna upp igen, men för många barn och unga i 
utsatthet innebar nedstängningen att de under flera månader tvingades leva isolerade i hem 
som präglas av bland annat missbruk, vanvård, övergrepp och/eller misshandel. För en stor 
del av barnen innebar också de stängda skolorna att de inte fått tillgång till mat i tillräcklig 
utsträckning för att kunna utvecklas mentalt och fysiskt. PPG Sydafrika arbetar nu med att 
kunna stötta traumatiserade och undernärda barn, så att de kan komma i kapp i sin 
utveckling och sitt skolarbete.  
 
 
 
 
I Sverige tvingades PPG’s verksamhet att tillfälligt stänga ned de fysiska aktiviteterna och 
mötena på grund av Covid-19 pandemin. Digitala möten och coachning har genomförts från 
april 2020 till september 2020. Verksamheten återupptog fysiska möten under oktober 2020, 
dock i begränsad form för att undvika smittspridning. I mötena med ungdomar under 
september och oktober har det blivit tydligt att många unga i utsatthet och utanförskap har 
farit illa under pandemin. Isolering och digital undervisning har många gånger varit mycket 
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svårt för dem och de saknar mening och sammanhang vilket påverkat deras psykiska hälsa 
negativt.  
PPG Sverige har därför påbörjat ett arbete med utökat coachning för att kartlägga stödbehov 
och för att kunna ge mental coachning. Fysiska aktiviteter anpassas till Covid-19 restriktioner 
så att de ändå kan genomföras, med ett mindre antal deltagare, men fler pass, vilket gör att 
verksamheten ska kunna stötta ett större antal unga.  
 
Verksamhetsbeskrivning  
 
Verksamheterna är i ständig utveckling och målsättningen att på bästa sätt ta tillvara på all 
den erfarenhet organisationen har med sig genom sitt arbete i Sydafrika för att förbättra 
livssituationen för barn och unga i utsatta situationer och miljöer i Stockholm.  
 
Insamlingsstiftelsen Project Playground har ett kansli baserat i Stockholm, som verkar globalt 
och har som syfte att arbeta med insamling, kvalitetssäkring, relationer, kommunikation och 
organisations och metodutveckling. I augusti 2020 tillträdde Cecilia Bergling Nauclér tjänsten 
som generalsekreterare för insamlingsstiftelsen.  

Project Playgrounds verksamheter i Sverige och i Sydafrika drivs egen regi med stöd av 
privata sponsorer, månadsgivare, donationer och väl utvalda partnerskap. En av våra 
utmaningar är att hitta fler långsiktiga strategiska samarbetspartners för att kunna växa de 
verksamheter vi driver idag och starta fler, utveckla vår metod och genom det få möjlighet att 
påverka framtiden hos fler än de ca 1000 barn och föräldrar vi arbetar med idag. 
 
Vi tror på samverkan för att uppnå bästa resultat för våra målgrupper och vi arbetar fokuserat 
på att  vidareutveckla nuvarande samarbeten samt bygga nya samarbeten under de 
kommande åren både med myndigheter, näringsliv, utbildningsinstitut, stiftelser & fonder 
samt andra ideella aktörer.  

Idag samarbetar vi med flera organisationer och myndigheter både i Sverige och i Sydafrika. 

3. Strategier för att uppnå Project Playgrounds mål 
 

Project Playground bedriver idag verksamhet på tre center, två i Kapstaden, Sydafrika och 
ett i Stockholm, Sverige.  

I Sydafrika drivs följande program 

● Play On Wheels – för barn och unga med funktionsvariationer som utgör en 
mycket stigmatiserad målgrupp i det Sydafrikanska samhället i kåkstäderna. 
Vi erbjuder upphämtning, olika former av terapi, träning och musik för att få 
deltagarna att utveckla färdigheter efter deras egen förmåga. 

● Play and Learn – för barn och unga mellan 4 till 18 år. Ett program som är 
efter skolan och som styrs under ordnade former där barnen och ungdomarna 
träffar sin respektive grupp flera gånger i veckan under läsåret. Aktiviteterna 
kan vara fysisk aktivitet (fotboll, netball, dans) eller teater och konst, drama, 
läskunnighet eller lekfulla utbildningsaktiviteter för barn under åtta år. Alla 
lektioner avslutas med ”life-skills”, ett moment som har till syfte att 
uppmärksamma och utbilda i ämnen som barnen och ungdomarna kommer i 
kontakt med i sitt dagliga liv, ämnen som många gånger är svåra att ta upp. 
Det kan vara om tonårsgraviditeter, missbruk, våld i hemmet, sexualitet, 
relationer mm.  
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Kopplat till programmen har vi socialarbetarenheten som arbetar med centrens ungdomar 
som har olika typer av svårigheter. De handleder och coachar deltagaren när det behövs och 
vid behov genomförs enskilda terapisessioner, samt terapisessioner med familjemedlemmar. 
Det förekommer även fall där man involverar skola och andra myndigheter, allt för att för att 
försöka lösa situationen för barnet och ungdomen så att hen kan fortsätta att utvecklas i sin 
takt och förmåga och tro på sig själv.  

  
I Sverige drivs följande program 
 

● Öppen verksamhet - för unga som lever i olika former av utsatthet där 
gruppen nyanlända och ensamkommande utgör en större del med 
återkommande aktiviteter såsom t.ex. taekwondo, dans, boxning, konst, 
läxläsning, coachande möten (såväl grupp som individ) och medföljande i 
samband med myndighetskontakter och möten.  

● Etablering i arbets- och samhällslivet – programmet påbörjades 2918 och 
avslutades december 2019. Här bistod PPG med kunskap och metoder för att 
underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar 
eller studerar. Målgruppen är alla unga mellan 16 - 25 år.  

● Mötesplats för organisationer att verka - vår ambition är att vi tillsammans med 
andra organisationer, såväl institutionella som frivilliga ska samarbeta för att 
kunna erbjuda målgrupperna så relevanta och attraktiva aktiviteter som 
möjligt. I de fall vi saknar kunskap och metoder vill vi ingå partnerskap med 
organisationer som har mångårig erfarenhet av metoder men kanske saknar 
kunskap om hur man når målgruppen, något som vi har.  

● Selfmanagement – att med hjälp av mentorprogram och samtal hitta vägar 
fram för att kunna förverkliga sina drömmar och lära sig att sätta realistiska 
mål och hitta vägar fram för att uppnå dem. 
 

PPG Sverige arbetar i nära samverkan med Sundbyberg Stad och andra organisationer som 
är verksamma i Sundbyberg och Stockholm vilket gör att vi kan hitta lösningar på de 
svårigheter och problem som våra deltagare upplever och som vi själva inte har kapacitet att 
lösa.  
 
Utifrån ett globalt perspektiv har målsättningen varit att hitta en arbetsmodell och därmed en 
metod för att bryta utanförskap och påverka barn och ungas livsvillkor som kan fungera i vitt 
skilda samhällskontexter och länder med stora kulturella och politiska skillnader. Project 
Playground har en långsiktig ambition att kunna dela vårt arbetssätt och i framtiden starta 
upp verksamhet på andra platser i världen än i Sydafrika och Sverige.  
 

4.  Project Playgrounds kapacitet och kunnande för att uppnå våra mål 
 

Project Playground har under 2019 haft ca 44 operativt lokalt anställda medarbetare i Langa 
och Gugulethu, Sydafrika. Vi har 2,6 fast anställda personer som arbetar på vårt center i 
Hallonbergen tillsammans med flera timanställda samt ca 3 heltidstjänster på 
insamlingsstiftelsens kansli med säte i Stockholm, Sverige. 

Medarbetarna har en blandad utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter från både 
näringslivet, myndigheter och ideell sektor. Fler än 95% av alla som arbetar i organisationen 
har egen erfarenhet av att växa upp under liknande förutsättningar som vår målgrupp. 
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Vi har ett tjugotal volontärer i Sydafrika och Sverige som alla har spetskunskap inom de 
områden de väljer att stötta oss, några är finansiering, sociala medier och juridiska frågor.  

Finansieringen består av bidrag från stiftelser, fonder, företag, myndigheter och privata 
donatorer. 

Våra externa resurser består av samarbeten med myndigheter, frivilligorganisationer och 
andra som har samma målgrupp som vi. Vi är med i flera nätverk, både i Sydafrika och 
Sverige där vi får möjligheten att sprida vår kunskap och lärdomar.  

Vi tar även emot praktikanter från olika lärosäten till våra center. 

Verksamheterna inom Project Playground har tidigt haft en uttalad ambition att samarbeta 
och samverka med aktörer över de sektoriella gränserna och samverkar idag med ett flertal 
aktörer inom respektive område. Verksamheterna har ett gediget nätverk runt sig med 
personer som alla representerar olika delar av samhället som näringsliv, myndigheter, 
kommuner och idéburen sektor. Vår ambition i samtliga externa samarbeten som involverar 
ekonomiskt stöd är att våra partners inte bara stödjer oss utan ansluter sig till oss och de 
frågor vi driver (don´t just support us, join us).  

5. Hur vet vi att organisationen gör framsteg? 

Project Playground har sedan starten arbetat med kontinuerlig återkoppling till såväl 
deltagaren som vårdnadshavare (i de fall de finns en vårdnadshavare) men också till andra 
som vi anser vara relevanta för att se till individens bästa där vi verkar. Våra resultat har 
även redovisats för olika givare såväl fonder och stiftelser som företag och filantroper.  

Under årens lopp har vi använt oss av olika mätverktyg för att se framsteg och mäta effekter 
av Project Playgrounds insatser såsom observationer, loggböcker, intervjuer, enkäter, filmer 
och ljudinspelningar. Efter några års arbete insåg vi att vi var i behov av en 
effektmätningsmetod för att mäta resultat och effekter på bästa sätt. Vi har, med hjälp av ett 
externt konsultföretag i Sydafrika, tagit fram en mätmetod som vi kallar M&E (Monitoring & 
Evaluation process) som bygger på flera olika steg. Deltagaren tillsammans med sin 
handledare fyller initialt i ett antal dokument för att se var man befinner sig i livet. Dessa fylls i 
i början av året och består bland annat av olika självskattningsmodeller där man svarar på 
frågor om sin närmiljö, kultur, hur man upplever sig själv i relation till sin omgivning, 
hemsituation mm.  Vi bygger ett nuläge med hjälp av olika verktyg och metoder beroende på 
åldern hos deltagaren. Vi gör detta genom enkäter, skolbetyg, hembesök mm för att skapa 
en samlad nulägesbild av barnets och/eller ungdomens behovssituation. Resultatet visar 
sedan i tre olika färger – grönt, orange eller rött. Beroende på vilken färg deltagaren får i 
resultatet kan vi sedan avgöra vilken sorts stöd som är lämplig. När en deltagare till exempel 
får röd färg aktiveras åtgärder och deltagaren omgärdas då av flera ledare som kan agera 
stöd på olika sätt. Det kan till exempel vara att man upplever sig vara hotad, att man inte har 
rena kläder, att man lider av stress eller är utagerande. Då kan till exempel vårdnadshavare, 
skola, polis och socialtjänst aktiveras och PPG’s ledare tar tillsammans med deltagaren fram 
en åtgärdsplan. Vi kan, med våra olika verktyg, mäta om deltagaren förflyttat sig under året. 
Resultatet redovisar vi på olika sätt beroende på mottagare. Status kan skifta snabbt 
beroende på händelser i barnet/ungdomens livssituation och många gånger växla tillbaka 
från grönt eller orange till rött beroende på vilken form av utsatthet hen befinner sig i. 

Organisationen har i Sydafrika arbetat utifrån denna metod i snart fyra år och utvärderar 
arbetssättet och mät modellen årligen. 
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Våra långsiktiga mål som gäller för hela organisationen och i vissa fall enbart för Sydafrika 
eller Sverige är:  

1. Att utvecklas till en självständig och bidragande 
medborgare genom; 

2. förbättrad självkänsla, optimism och förmåga att ta initiativ 
hos barn och unga.  

3. Utökad tillgång till kvalitativa fritidsaktiviteter där barn och 
unga kan utveckla självkänsla och social förmåga  

4. Att förbättra framtida möjligheter för unga från samhällen 
PPG jobbar i. 
* Utökad tillgång till stimulerande aktiviteter för barn och unga 
* Utökad tillgång till information gällande att skapa ett positivt 
synsätt 
* Utökat antal unga med tillgång till arbetsförberedande- och 
entreprenörskaps-fortbildning 

5. Att förbättra barn och ungas psykosociala välmående 
* Barn och unga har ökad tillgång till psykosocial utvärdering 
* Project Playgrounds personal får psykosocial fortbildning 

6. Att förbättra de sociala förhållanden som påverkar barn 
och unga 
* Unga är aktivt involverade i livsfärdigheter som ökar deras 
förståelse för sociala sjukdomar och hur bäst de kan hantera 
dessa. 
* Utökad tillgång till stödjande plattformar för föräldrar 
* Utökad extern dialog kring sociala problem som påverkar 
unga och hantering av dessa. 

7.  Att öka välmående och social rättvisa för barn och unga 
som lever i risk för exkludering 
* Utökad tillgång till rehabilitering för barn och unga med 
funktionsvariationer. 
* Utökad synlighet av personer med funktionsvariationer och 
information om deras rättigheter. 

8. Att utveckla ”Change-makers” 
* PPG personal får utbildning och fortbildning 
* PPG föräldrar blir ambassadörer i samhället 
* Ökat antal förebilder genom PPG Alumnis 

 

Organisationen följer ett antal nyckeltal i verksamheten. Detta för att kunna bedöma om vi 
gör framsteg och att utvecklingen följer de planer som lagts fast för verksamheten. Exempel 
på nyckeltal är:  

För programverksamheten i Sydafrika:  

- Antal barn och ungdomar inskrivna och deltagande i verksamheten  

- Antal lokalt anställda  
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- Antal aktiviteter och utbildningstimmar för personalen 

- Antal hemförhållanden som gått från röd eller orange klassificering till grönt  

- Antal barn inskrivna och deltagande i Play on Wheels. 

-Hur många barn som förbättrat sina betyg och stannar i skolan 

För programverksamheten i Sverige: 

 - Antal ungdomar inskrivna och deltagande i verksamheten  

-  Antal ungdomar i olika aktiviteter 

- Antal anställda  

- Antal ungdomar som har fått individuella utvecklingsplaner 

- Antal unga som återgått i någon form av sysselsättning som studier, jobb, praktikplatser 

- Vi mäter genom samtal upplevd trygghet och att alla har någonstans att sova etc 

Kansliets verksamhet: 

- Summan av insamlade medel  

- Administration och styrning 

- Administrativ avgift i procent  

Uppgifter om ovanstående sammanställs och rapporteras av verksamhetslandet, Sydafrika, 
samt i Project Playground Sverige för de indikatorer som sammanställs här samt för den 
globala kansliverksamheten.  

Project Playground använder sig av auktoriserade revisorer i varje land för att gå igenom 
verksamhet och ekonomisk redovisning. Detta för att säkerställa att inga missförhållanden 
råder och att rapporter och redovisning är korrekta.  

Insamlingsstiftelsen är medlem i GIVA Sverige och står under kontroll av Svensk 
Insamlingskontroll, och har 90-konto samt efterlever GIVA Sveriges kvalitetskod. 

Insamlingsstiftelsen Project Playground tecknar även avtal med samtliga företagsdonatorer 
som reglerar ett långsiktigt engagemang. Avtalen måste sägas upp i god tid innan 
avtalsperiodens slut annars löper de vidare med ett år i taget. På så sätt kan organisationen 
säkerställa och planera för löpande intäkter.  

Samtliga donatorer ges även möjlighet att på egen bekostnad utöver donationssumman 
besöka verksamheterna i både Sverige och i Sydafrika för att själva ta del av utvecklingen. 
Denna möjlighet erbjuder vi för att donatorerna själva ska få se effekten av deras bidrag.  

 

6. Vad Project Playground har åstadkommit så här långt 
 

Project Playground har bedrivit verksamhet enligt nuvarande modell sedan 2010 i Sydafrika. 
Under 2016 initierade Project Playground en mobil verksamhet för utsatta barn och 
ungdomar i Sverige och Stockholm med fokus på ensamkommande barn och unga. En 
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verksamhet som under 2019 och början av 2020 omfattat ca 210 unga och unga vuxna ur en 
bredare målgrupp med upptagningsområde från hela stor Stockholm och egen mötesplats i 
Hallonbergen. 

Nyckeltal  

Programverksamheten i Sydafrika:  

- Antal barn och unga inskrivna och deltagande i verksamheten under 2019: 790 

- Antal barn och unga som deltagit i aktiviteter under hela året 2019: 740 

- Vi har 49% tjejer och 51% pojkar i verksamheten 

- Antal lokalt anställda under 2019: 44  

- Utveckling av livssituation från röd klassificering till orange eller grön:  

 
Förändring Langa 2017 2018  2019 
Gröna fall: 71% 46 % 52% 
Gula fall: 26% 24% 25% 
Röda fall: 3% 30 % 21% 

  
 
Förändring Gugulethu 2017 2018 2019 
Gröna fall: 82% 54 %  50% 
Gula fall: 15% 11 % 25% 
Röda fall: 3% 35 % 21 % 

  
Kommentarer: 

En av de största anledningarna till den stora ökningen av röda fall i våra Sydafrikanska 
center är att vi har lagt till indikatorn "en eller båda föräldrarna icke involverad/e i barnets liv"; 
detta är en indikator som leder till depression, beteendeproblem, bruk och/eller missbruk av 
otillåtna, farliga substanser, tidigt sexuell aktivitet, etc och därför har vi beslutat att barn som 
växer upp utan båda föräldrarnas involvering behöver vara prioriterat gällande vilken typ av  
insatser som barnet eller ungdomen behöver.Vi uppskattar att ca 50% av vara barn växer 
upp utan båda föräldrar involverade.  
Vara klasslärare har också blivit bättre på att identifiera "röda fall" vilket också har lett till en 
ökning. 
 

 

- Antal barn och unga inskrivna och deltagande i Play on Wheels: 24 

- Antal hembesök: 762 

- Antal som fick psykosocialt stöd: 626  

  
Programverksamheten i Sverige/Stockholm: 

- Antal fasta tjänster i heltid: 2,6 fastanställda  
- Antal deltidstjänster/timanställda aktivitetsledare: ca 6 anställda 
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- Antal ungdomar som deltar i verksamheten: 210 
- Antal som vi nått via seminarier, pop-up verksamhet, inspirationsföreläsningar: 650 
- Antal som gått vidare till studier eller arbete: 44 
- Antal som fått praktik: 33 
- Antal som fått individuell handlingsplan: 72 

 
- Insamlingsverksamheten i Sverige:  
- Summan av insamlade medel 2019: 8 626 400 SEK  
- Administrativa kostnader i % av 2019: 7 % 
- Insamlingskostnader i % 2019: 12 % 
- Project Playground följer GIVA Sveriges kvalitetskod för organisationer med 90 konto 

se mer kring GIVA Sveriges kvalitetskod på www.givasverige.se  
 
 
 
Stockholm 12 november 2020 
 
 
 
Cecilia Bergling Nauclér 
generalsekreterare 


