Insamlingsarbete tillsammans
med Burundihjälpen
Vill du göra en egen insamling till Burundihjälpens
arbete för återkomna flyktingar i Burundi?
Vi har samlat lite punkter som är bra att tänka på.
1. Vad vill jag samla in till?
Fundera på vad du vill att din insamling ska gå till.
Ett så brett stöd som möjligt är alltid det allra bästa
för oss. Du kan välja att göra en allmän insamling till
Burundi-hjälpens arbete eller en insamling till ett
specifikt projekt.
2. Hur mycket vill jag samla in?
Fundera på ungefär hur mycket du tror att din
insamling kan komma att inbringa. Sätt upp mål, det
är bra både för oss och för dig! Om du vill göra en
insamling till ett specifikt projekt kan du samtala
med oss, för att närmare komma fram till ett mål för
din insamling, utifrån behoven i projektet.
3. Hur fungerar bistånd?
Hur arbetar Burundihjälpen och vad står
Burundihjälpen för?
När du gör en insamling till Burundi-hjälpens arbete
blir du också en representant för det. Därför tycker
vi att det är viktigt att du vet lite om hur bistånd
fungerar och om Burundihjälpen som organisation.
Du kommer att få material om Burundihjälpen och
om det projekt du eventuellt valt att samla in till. Här
följer en kort summering:

Så här jobbar vi:
Burundihjälpens arbete i Mugara i Burundi bygger
på samarbete med lokala organisationer. Det är de
som känner kulturen, förhållandena och folket bäst
och det är de som vet bäst vilka behoven är.
För varje projekt görs en planering tillsammans med
Burundihjälpen där de största behoven prioriteras.
Dessa behov behöver vi sedan se till att vi fyller
genom våra olika insamlingar. Därför är det viktigt
att din insamling går till ett område som har ett
definierat behov för den här perioden.
Ett långsiktigt stöd är den bästa garantin för en
förändrad framtid. Burundihjälpen arbetar för de
allra fattigaste.
Vi står upp för flyktingarnas rättigheter och vi vill att
alla ska få samma möjligheter. Vi ser till att barn och
ungdomar får gå i skolan. För att familjer ska resa
sig ur fattigdom arbetar vi med hjälp till självhjälp.
På så sätt kan familjerna försörja sig och därmed
förändra och förbättra sin situation. De är med och
formar sin egen framtid.
Men vi behöver hjälpa dem på vägen. Vi vill arbeta
tillsammans med människorna i våra projekt för att
främja självständighet och hållbar utveckling framför
ett passivt mottagande som kan leda till att den
egna drivkraften i stället hämmas.

Kort om Burundihjälpen
• Burundihjälpen startades i Rudskoga okt.2009.
• De återkomna flyktingarna i Burundi är i fokus
för all vår verksamhet.
• Vi arbetar i området Mugara och insatserna görs med
hjälp av lokala samarbetspartners.
• Med besök i projekten och kontakt med våra partners
kontrollerar vi att gåvorna används på bästa sätt.
• Grunden för Burundihjälpens arbete är de många och
trogna givarna i Sverige.
• Burundihjälpen har eget bankkonto i Sverige och i
Burundi som endast används till vårt hjälparbete.
100 % av insamlade medel går till hjälparbetet. Inga
administrationskostnader tas från insamlade medel.

4. Hur genomför jag min egen insamling?
Här finns några tips på olika sätt att samla in
pengar.
• Konsert/Gala
Är du duktig på att spela musik? Har du släktingar,
vänner och bekanta som är duktiga på musik?
Då kan du anordna en insamlingskonsert/gala där
överskottet av intäkterna från entrén går till
Burundihjälpens projekt. Bjud in alla du känner!
• Loppmarknad
Fråga dina kompisar eller familj om de har saker de
inte längre vill ha. Samla ihop och sälj dem där
intäkterna går till Burundihjälpens projekt!
• Företagssponsring
Har du kontakter med företag som kan tänkas vara
intresserade av att bidra? Kanske vill de sponsra
insamlingen direkt, eller hjälpa dig med ljud, ljus,
tryckkostnader, om du gör en insamlingskonsert
eller gala. Kanske kan du utmana företagen i din
kommun att tävla med varandra i vem som kan
samla in mest? Företaget kan få ett gåvobevis att
hänga upp för sin gåva.
Tårtlotteri
Anlita ett gäng ”kändisar” som får garnera varsin
tårta, sälj sedan lotter där varje lott även ger rätt att
rösta på favorittårtan.
Fiskdamm
Be företag och butiker att sponsra dig med leksaker,
spel, godis och annat som kan passa i en
fiskdamm. Låt intäkterna gå till ditt
insamlingsprojekt.

• I samtliga förekommande fall där Burundihjälpens
logotyp används (exempelvis om trycksaker eller
skyltar tas fram), bör godkännande sökas hos
insamlingsansvarig på Burundihjälpen.
• Om du tillfrågas att ställa upp på intervjuer
angående ditt engagemang i detta projekt, till
exempel av den lokala tidningen, kontakta
informationsansvarig hos Burundihjälpen innan
intervjutillfället. Skicka även kopia på artikeln då den
publicerats.
7. Penninghantering
Vid företagskontakter:
• Ta inte emot kontanta gåvor i samband med
företagskontakter. Istället bör givaren sätta in
pengarna på Burundihjälpens bankgiro 473-1584.
Vid insättning ska projektnummer anges.
• För de gåvor som tas emot via bankgiro, där
projektnumret angivits, kommer Burundihjälpen att
skicka ett tackkort. Burundihjälpen redovisar
insamlingsresultatet till dig om detta efterfrågas.
Så här betalar du in pengarna:
Givaren eller du som insamlare ska sätta in
pengarna på Burundihjälpens bankgiro 473-1584.
Vid insättning ska projektnummer anges (som du får
av oss innan du startar din insamling).
Det är viktigt att det framgår vilket projekt du valt att
stödja. Det är också bra om avsändaren (ert namn
eller skola/förening) finns med på inbetalningen så
att vi sedan kan skicka ett tackbrev som en
bekräftelse på att pengarna har kommit fram.
8. Återkoppling

Fika
Sälj hembakta bullar med mera.
5. Överenskommelser och avtal
När du gör en egen insamling ska ett
samarbetsavtal samt överenskommelse skrivas
mellan dig som insamlare och oss som
organisation.
Viktigt att tänka på
• Tänk på att du representerar Burundihjälpen.
Det är viktigt att du uppträder korrekt och
respektfullt. Ett ohyfsat uppträdande skadar inte
bara ditt sammanhang och Burundihjälpen, utan i
sin förlängning också de människor vi vill hjälpa.

Besök av Burundi-Hjälpen
Som avslutning kan det vara trevligt att få,
symboliskt, överlämna din insamling till
Burundihjälpen. Du är varmt välkommen att
boka ett besök av oss då vi tar emot er gåva och
överlämnar ett gåvobevis
Gåvobevis
Som tack kommer du även att få ett personligt
gåvobevis som visar vilken fin insats du gjort för de
återkomna flyktingarna i Burundi.

