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Ideell förening
Vad vill Project Playground uppnå
Project Playground är en svensk ideell förening som grundades 2010. Organisationen verkar
för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet. Visionen är en trygg värld där alla barn och
unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka sitt eget liv. Project Playground
arbetar på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn och unga till att ta
tillvara sin inre kraft och potential genom coachning, organiserade aktiviteter inom idrott,
kultur, utbildning och social verksamhet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden och
utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.
Project Playground bedriver sedan starten verksamhet i Sydafrika och är där en registrerad
Non-profit Organisation (NPO). Project Playground finns idag i två ekonomiskt och socialt
utsatta kåkstäder utanför Kapstaden i Sydafrika - Langa och Gugulethu, med nu ca 800 barn
och unga engagerade i verksamheten och runt 50 operativt lokalt anställda.
Project Playground bedriver sedan 2016 även verksamhet i Stockholm för ungdomar som
lever i utanförskap och i socioekonomisk utsatthet där organisationen med stöd av bl.a.
fastighetsbolaget Wallenstam sedan 2017 driver Project Playgrounds första ungdomscenter i
Hallonbergen, Sundbyberg.
Project Playground fick access till lokalen hösten 2017 och har under ett drygt år byggt en
verksamhet som nu omfattar ca 160 unga och ca 2,5 heltidsanställda samt ett antal
timanställda aktivitetsledare samt volontärer.
Project Playgrounds målsättningar för Sverige och Stockholm
Organisationens målsättning är att vidareutveckla verksamheten i Stockholm och där
möjliggöra för fler unga att ta del av Project Playgrounds verksamheter och metoder.
Vi kommer att återanvända den kunskap och erfarenhet som organisationen byggt under åtta
år genom att arbeta med barn och ungdomar i extrem fattigdom och utsatthet i kåkstäderna
utanför Kapstaden och återanvända de kunskaperna in i de verksamheter vi driver och
utvecklar i Stockholm.
Vårt mål är att kunna erbjuda verksamhet till fler barn och unga som lever i utsatthet och
saknar möjlighet att själva klara sig ut ur den situationen. Vi kommer att betrakta den
målgrupp vi arbetar med till stor del idag, ensamkommande och nyanlända, som en del av
den gruppen. Vi vill även fortsättningsvis, kostnadsfritt för målgruppen, kunna erbjuda en
attraktiv mötesplats som är trygg, utvecklande och som bidrar till att bygga självkänsla och
identitet till de barn, unga och unga vuxna som idag befinner sig i Stockholms mest utsatta
situationer och miljöer.

Project Playgrounds idé bygger på att utifrån ett holistiskt perspektiv arbeta med alla de delar
som påverkar ett barn eller ungdoms livssituation. Därför arbetar vi även med
kunskapsöverföring till barnens familjer, anhöriga eller andra viktiga personer i
barnets/ungdomens liv. Utvärdering och uppföljning av hemförhållanden samt genom
samhällspåverkan för att skapa en långsiktig, hållbar förändring för hela samhället.
Målsättningen är att våra verksamheter ska bidra till en bestående förändring för individen
och att vi som organisation därmed bidrar till att skapa en hållbar förändring i alla de
samhällen där vi verkar.

Verksamhetsmål 2018-2019
1. Att dokumentera och överföra, implementera och utvärdera våra metoder från
Sydafrika till Sverige, inklusive den impactmätningsmetod (motivation and evaluation
process) organisationen utvecklat sedan 2016 i Sydafrika.
2. Utöka antalet platser för unga och unga vuxna från 150 till 300 i vårt ungdomscenter i
Hallonbergen under 2019.
3. Vidare utveckla verksamheterna i Sydafrika och om ekonomiska möjligheter finns
utöka verksamheterna med fler platser för fler barn och unga.

Strategier för att nå uppsatta mål
Project Playground verksamheter omfattar idag ca 1000 barn och ungdomar i Kapstaden,
Sydafrika och i Stockholm, Sverige och det finns planer på att expandera verksamheten till
fler platser.

Organisationen arbetar med barn från 4 års ålder upp till 25 år och erbjuder en trygg plats
där barn, unga och unga vuxna, under ledning av goda förebilder, kan utvecklas och få
möjlighet att se sin egen potential. Detta är den viktiga grunden för att skapa en bestående
förändring. Som verktyg för att nå organisationens mål erbjuder vi ett antal olika aktiviteter
som är kunskapshöjande/utbildande, utvecklande, skolförberedande och yrkesförberedande
som sätts samman i olika individuella program där self-management och coachning är en
viktig del.
Målgruppen består av barn och unga som lever i segregation och socioekonomisk utsatta
områden där även gruppen ensamkommande och nyanlända ingår som en del av den större
målgruppen i den svenska verksamheten. Project Playground bedriver även verksamhet för
barn och unga med funktionsvariationer i den Sydafrikanska verksamheten, en grupp av
barn och unga som utgör en mycket stigmatiserad målgrupp i samhället i kåkstäderna.
Denna verksamhetsdel går under namnet Play on Wheels där Project Playground erbjuder
upphämtning, olika former av terapi, träning och musik för att få barnen att utveckla
färdigheter efter deras egen förmåga.
Utöver de schemalagda aktiviteter organisationen bedriver genomförs ett flertal andra
initiativ, med lokala anpassningar, för att nå uppsatta mål:
- Samhällspåverkan genom lokala manifestationer för att minska våld, droger m.m.
- Samverkan med lokala myndigheter.

- Hembesök
- Föräldramöten och träffar med anhöriga.
- Läxhjälp.
- Dagsprogram för barn och unga med funktionsvariationer, med individuellt anpassad
arbetsterapi och kapacitetsträning
- Utvecklande och stimulerande utflykter under helger och lov
- Psykologisk stöttning t.ex. stöd av kurator, psykologer och lekterapi
- Dagliga näringsrika måltider

Vilken kapacitet har Project Playground?
Project Playground har idag 3,5 heltidstjänster på kansliet i Stockholm.
2 heltidstjänster i vårt center i Hallonbergen, Stockholm Sverige
Ca 50 anställda i våra center i Sydafrika.
Våra medarbetare 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.
Finansieringen består av en mix av bidrag från stiftelser, fonder, företag, myndigheter och
privata donatorer.

Gör Project Playground framsteg?
Project Playground mäter 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 inskrivna och deltagande i verksamheten
- Antal lokalt anställda
- Antal hemförhållanden som gått från röd eller orange klassificering till grönt
- Antal barn inskrivna och deltagande i Play on Wheels.

För insamlingsverksamheten i Sverige:
- Summan av insamlade medel
- Administrativ avgift i procent

För programverksamheten i Sverige:

- Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten
- Antal anställda

Uppgifter om ovanstående sammanställs och rapporteras av verksamhetslandet, Sydafrika,
samt i Project Playground Sverige för de indikatorer som sammanställs här.
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.
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.
Vad har Project Playground åstadkommit hittills?
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 med fokus på ensamkommande barn och unga. En verksamhet som
idag 2018 omfattar ca 160 unga och unga vuxna ur en bredare målgrupp med egen
mötesplats i Hallonbergen, Stockholm. Målsättningen är att fördubbla verksamheten under
2019.

Nyckeltal
Programverksamheten i Sydafrika:
- Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten: 800 barn
- Antal lokalt anställda: 50 anställda
- Hemförhållanden från röd klassificering till orange eller grön:
Förändring Langa
Gröna fall:
Gula fall:
Röda fall:

2016
74%
22%
4%

Förändring Gugulethu
Gröna fall:
Gula fall:
Röda fall:

2016
74%
15%
11%

Förändring Samora

2016

2017
71%
26%
3%
2017
82%
15%
3%
2017

Gröna fall:
Gula fall:
Röda fall:

59%
32%
9%

61%
23%
16%*

- Antal barn inskrivna och deltagande i Play on Wheels: 24 barn
Insamlingsverksamheten i Sverige:
- Summan av insamlade medel 2017: 9 010 591 SEK
- Administrativ avgift i %: Total administrativa avgifter uppgår till 5,66 % av kostnaderna och
5,43% av intäkterna (2017 årsredovisning)

Programverksamheten i Sverige:
-

Antal barn inskrivna och deltagande i verksamheten: 160 barn
Antal fasta tjänster i heltid: 2 anställda
Antal deltidstjänster/timanställda aktivitetsledare ca 5 anställda

