LIDT OM AT VÆRE SPONSOR
HOS PLANBØRNEFONDEN
Glæd dig til at få:

Velkommen hos PlanBørnefonden og tusind
tak, fordi du har valgt at blive sponsor.
Som sponsor hos PlanBørnefonden skaber
du fremskridt og udvikling i dit sponsorbarns
lokalområde gennem de projekter, du støtter. Du
gør en stor forskel for dit sponsorbarn og for hele
det lokalsamfund, barnet er en del af. Du er med
til at sikre, at familierne får bedre levevilkår, og at
flere børn får en tryg opvækst med bedre adgang til
undervisning og sundhed.
Og du gør meget mere end det. Du støtter kampen
for at sikre børns rettigheder og ligestilling mellem
piger og drenge, og du er med til at ændre
levevilkårene for verdens mest udsatte børn og
unge lokalt, nationalt og globalt.

PlanBørnefonden er en del af Plan International,
som er en af verdens ældste og største humanitære
organisationer med fokus på børn. Vi arbejder i flere
end 75 lande for at sikre alle børns rettigheder og
ligestilling mellem drenge og piger.
Vi er medlem af brancheforeningen for humanitære
organisationer, ISOBRO.

•

Velkomsthilsen fra dit sponsorbarn inden for tre
måneder.

•

Årlig opdatering om barnet med nye billeder.

•

Årlig rapport om PlanBørnefondens arbejde i
lokalområdet og landet.

•

E-mails med vigtigt nyt.

•

Nyhedsbrev, hvis du vælger det til.

•

Magasin med nyheder og artikler om vores
arbejde.

•

Skattefradrag for dine bidrag.

•

Mulighed for at skrive med barnet og familien.

•

Mulighed for at besøge barnet og familien.
En uafhængig analyse af 12 mio. svar fra 2,7 mio.
sponsorbørn i perioden 2006-2018 viser, at vi når ud til de
mest udsatte børn i verden, og at vi bidrager positivt til
FN’s 17 verdensmål.
Børnene er mere tilbøjelige til at gå i skole i samfund,
hvor vi har sponsorprogrammer.
Jo længere tid vi er i et samfund, jo bedre adgang har
samfundet til vand og sanitet.

Hvordan støtter dine sponsorbidrag?
Med trofaste sponsorer som dig kan vi engagere
os i sponsorbørnenes lokalsamfund i en årrække
og skabe bæredygtige, langsigtede resultater i tæt
samarbejde med børnene, deres familier og de
lokale myndigheder. Børnene får nye kompetencer
og selvtillid – vi lytter til dem og giver dem
indflydelse på beslutninger, der vedrører deres liv
på lokalt, nationalt og globalt plan.
Fordi vi har et dybt kendskab til sponsorbørnenes
lokalområder, kan vi tiltrække yderligere donationer
fra partnere og bidragydere som for eksempel
Danida, Poul Due Jensen Fonden, Søstrene Grene
og Nærum Gymnasium. På den måde kan vi
forstærke indsatsen fra børnene er helt små til de
bliver voksne:

•

•

•

Når børnene er små, arbejder vi for, at de har
mulighed for at lære, lege og udvikle sig. Det
gør vi blandt andet gennem projekter, som
skal sikre, at børnene får en fødselsattest
og dermed en identitet, som gør det muligt
for dem at gå i skole og giver adgang til
sundhedsundersøgelser, vaccination og sund
ernæring.

Send en hilsen til barnet og familien

Når børnene kommer i skole, arbejder vi med
at skabe bedre undervisning og bedre fysiske
rammer i skolerne. At børn føler sig trygge, er
en forudsætning for, at de kan lære. Og små
ting som eksempelvis pigetoiletter, så pigerne
trygt kan gå i skole, når de får menstruation,
kan være afgørende for, at piger fortsætter i
skole efter puberteten. Vi inddrager forældrene
i at arbejdet med at udvikle den gode skole,
forebygge børneægteskaber i området og sikre
at pigerne færdiggør skolen.

På ”Mit PlanBørnefonden” kan du:

Når børnene bliver lidt ældre, arbejder vi
med at styrke de unges selvtillid, så de kan
kæmpe for deres rettigheder og være med til
at skabe lige muligheder for drenge og piger.
På den måde skaber de unge selv forandringer
i de lokalsamfund, de bor i. Vi arbejder
også for at unge får seksualundervisning og
adgang til prævention. Og vi samarbejder
med myndigheder og institutioner om at
tilbyde erhvervsfaglige uddannelser og skabe
jobmuligheder for unge f.eks. ved at starte egen
virksomhed.

Som sponsor har du mulighed for, at have
kontakt med dit sponsorbarn gennem breve og
besøg. På vores digitale sponsorplatform ”Mit
PlanBørnefonden” er det let for dig at følge med i
barnets liv, holde kontakten med familien og sende
en lille hilsen eller gave.

•

Se fotos af dit sponsorbarn og læse nyt om
familien.

•

Få resultater fra de projekter, du støtter i
barnets område og land.

•

Sende en lille gave til sponsorbarnet og skrive
brev til familien.

•

Modtage hilsner fra dit sponsorbarn.

•

Opdatere kontaktinfo.

Det er let at oprette en profil og adgangskode via
login øverst på vores hjemmeside.
Hvis du ønsker det, kan du også modtage
opdateringer fra dit sponsorbarn med posten.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.planbornefonden.dk.

Besøg hos sponsorbarnet
Mange sponsorer besøger deres sponsorbørn,
og det er altid en stor oplevelse for alle. Du
oplever barnets verden og hverdag og ser de
udviklingsprojekter, du er med til at støtte.
Besøget hos sponsorbarnet og familien varer
en dag og foregår altid sammen med en lokal
medarbejder, som hjælper dig med transport, sprog
og praktiske forhold. Selve rejsen og opholdet skal
du selv arrangere.
Ønsker du at besøge dit sponsorbarn, beder vi dig
læse vores besøgsguide og udfylde de nødvendige
dokumenter, senest ti uger inden besøget. Du finder
dokumenterne på www.planbornefonden.dk, og du
er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du
har spørgsmål.
Hvor længe er man sponsor?
Du kan være sponsor, så længe du vil. Vi er til stede
i sponsorbørnenes områder i en årrække, og derfor
er din trofaste støtte utrolig vigtig.
Som sponsor, kan du dog opleve, at det barn, du
er sponsor for, stopper som sponsorbarn. Det kan
der være flere årsager til. En årsag er alder, for
når sponsorbarnet bliver voksen, udtræder det af
sponsorordningen. Hele familien kan fortsat deltage

i og have gavn af vores projekter i området, men
når barnet stopper, får et yngre barn mulighed for
at få en sponsor. Det sker også, at familier flytter
fra det område, vi arbejder i, fordi der for eksempel
er bedre job og skolegang andre steder. Den slags
migration er udbredt i mange lande.
En anden årsag kan være, at vores projekter i
barnets område ophører, fordi levevilkårene er
blevet så gode, at vi kan forlade området. Nogle
sponsorer bliver ærgerlige over, at kontakten til
sponsorbørnene stopper, men det er netop målet
med alt vores arbejde, at et lokalsamfund kan klare
sig uden vores støtte. Derfor er det fantastisk, når
det sker.
Hvis nogle af disse ændringer sker, informerer vi dig
direkte og hurtigst muligt. Vi vil samtidigt tilbyde dig
at blive sponsor for et andet barn, der ikke har en
sponsor. Vi vedlægger information og billeder af det
nye sponsorbarn, så du kan fortsætte uændret som
sponsor, hvis du ønsker det.
Du kan opsige dit sponsorat uden varsel ved at
ringe eller sende en mail til os.
Kontakt os, hvis:
- Du mangler information om dit sponsorbarn.
- Du flytter. Vi får ikke automatisk besked.
- Du får ny mailadresse.

Piger i Dhakas slum i Bangladesh, hvor vi arbejder for at mindske vold og overgreb samt skabe trygge væresteder for
piger. Vi har fokus på at sikre skolegang til alle børn – særligt pigerne, som oftest bliver taget ud af skolen, og ikke får
en uddannelse.

Bidrag og fradrag
Alle donationer til PlanBørnefonden er
fradragsberettigede jf. Ligningslovens §8A,
og vi indberetter bidrag til Skat via det CPRnummer, der er registreret på sponsoratet.
Beløbet fremgår af din selvangivelse, og du
kan rette din forskudsopgørelse det første år,
hvis du vil have fradrag fra start.
Det maksimale fradrag i 2022 er 17.200 kr.
Alle børn har ret til at blive beskyttet
Alle børn og unge har ret til at blive beskyttet og
i PlanBørnefonden er dette en af vores vigtigste
opgaver. Vi har nultolerance over for alle former for
overgreb og en klar politik om beskyttelse af børn
og unge, som alle ansatte, partnere, sponsorer og
frivillige skal overholde.
Retningslinjerne betyder blandt andet, at vi
screener kommunikation mellem sponsorer og
sponsorbørn, og at breve og gavehilsner mellem
dig og sponsorbarnet sendes via vores kontor i
København. De betyder også, at du ikke kan dele
billeder af og information om barnet og familien på
sociale medier, som kan være med til at identificere
dem og deres bopæl. Vi takker på forhånd for din
forståelse for dette, som er med til at skabe tryghed
for børnene og deres familier. De børn og unge, som
optræder på vores egne sociale medier, har alle
givet deres samtykke til, at vi deler deres historier.
Vi har derudover en whistleblower-ordning, som
sikrer, at alle – herunder også børn og unge - trygt
og anonymt kan indberette viden eller mistanke om
misbrug, upassende adfærd, korruption og andre
ulovligheder. Vi agerer hurtigt og konsekvent, hvis
vores politikker og retningslinjer til beskyttelse af
børn og unge bliver overtrådt.
Læs hele vores politik om beskyttelse af
børn og unge på www.planbornefonden.dk/
boernebeskyttelse/

Følg os her og se, hvad dine bidrag går til:

Spørg os om stort og småt
Vi bliver altid glade for kommentarer og spørgsmål,
så du er meget velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål, kommentarer eller andet, kan du
skrive til os på mail@planbornefonden.dk eller ringe
på telefon 70 22 12 11 alle hverdage kl. 10-15.
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