Vägledning för församling – Barnens
rätt-insats (max 150 000 SEK)

Barn och ungdomar – definition av målgrupp för en Barnens rätt-insats
Enligt FN:s barnkonvention räknas varje människa under 18 år som barn (om man inte blir myndig tidigare
enligt den nationella lagstiftningen.) Det är dock svårt att dra en exakt gräns vid 18 års ålder. Därför
används ofta uttrycket ”barn och ungdomar” i Sverige och med detta menas en åldersgrupp som också
inkluderar personer som är över en strikt 18-årsgräns. I vissa kontexter dokumenteras inte födelseår, vilket
innebär att vissa personer inte vet exakt hur gamla de är.
Gällande Barnens rätt-insatser ansluter sig PMU till denna mer generösa definition av begreppet barn och
ungdomar. Därför kan PMU:s Barnens rätt-medel användas till både barn och ungdomar, så länge de delar
samma behov av skydd och stöd som de individer som är under 18 år.

Några områden att tänka på
Inför att en insats med Barnens rätt-medel ska planeras vill vi nämna följande:
-

-

-

-

Det ska finnas ett tydligt lokalt ägande dvs. det är personer från landet/området som har
visionerna för arbetet och som ansvarar för det. Svensk församling och PMU ska främst ha en
stödjande roll.
Insatser med Barnens rätt-medel ska rikta sig till barn och ungdomar i utsatta livssituationer.
Barn och ungdomar ska utgöra insatsens huvudsakliga fokus och insatsen ska ha som mål att
förbättra situationen för barn och ungdomar.
Både flickors och pojkars situation ska beaktas i alla insatser, med särskilt fokus på flickor, eftersom
de i många kontexter befinner sig i en mer utsatt situation än pojkar.
Insatsen ska också bidra till att ledare tränas och utvecklas, både kvinnor och män, även unga
kvinnor och män.
Vuxna kan involveras för att tillgodose barnens behov och säkerställa att barnen kan tillgodogöra
sig insatsen. Det är därför möjligt att inkludera aktiviteter som bidrar till ökad kunskap och
medvetenhet, förändrade attityder och beteende hos vuxna, och på så sätt mobilisera personer och
resurser som kan leda till förändring för barn och ungdomar.
Insatsen bör vara utformad så att den bidrar till öppenhet gällande hantering av ekonomiska medel
och motverkar korruption. PMU kan bidra med råd kring hur man skapar goda system för
ekonomi och administration.
Insatsen ska helst vara en del av ett större åtagande och ett komplement till andra insatser som
svensk pingstmission och svenska församlingar stöder i samma land/region, med samma partner
och/eller samma verksamhet. Väl motiverade undantag kan göras.
Vi uppmuntrar den svenska församlingen att besöka landet, samt att också inkludera unga
människor vid besöken. Kostnader för resor, uppehälle, ersättning för inkomstbortfall och andra
ersättningar för svenskar när det gäller studiebesök eller för relationsbyggande etc. ska dock ligga
utanför den insats som PMU stöder.

Begränsningar av stödet:
-

Barnens rätt-medel kan inte sökas för fadderverksamhet eller andra former av individuell hjälp inkl.
stipendieverksamhet.
Barnens rätt-medel kan inte sökas för barnhem eller liknande. PMU förordar familjebaserat stöd
framför längre institutionsvistelser.

Approved by DF: January 18, 2022
Responsible for updates: Method and System Manager

Vilka lokala partner kan få stöd?
Barnens Rätt-insats kan sökas av aktörer i andra länder som redan har ett samarbete med svensk
församling eller med PMU och där det alltså finns tidigare erfarenhet av hur samarbetspartnern t.ex.
genomför, administrerar och rapporterar insatser hos PMU eller svensk församling. Det krävs inte ett
samverkansavtal mellan PMU och denna aktör för att kunna söka denna typ av insats.
PMU:s fokus ligger på ”de mest utsatta” och i normalfallet omfattar därför stödet:
a) de länder som tillhör de minst utvecklade länderna i den senaste versionen av OECD:s DAC List of ODA
Recipients (Least Developed Countries) och/eller i den senaste versionen av UNDP:s Human Development
Index (Low human development),
b) insatser i övriga länder i den senaste versionen av OECD:s DAC List of ODA Recipients om det gäller stöd
till särskilt utsatta grupper eller ligger i linje med PMU:s strategiska prioriteringar i den senaste versionen av
PMU:s Kompass.
Undantag kan göras för humanitära insatser där flyktingar från ovan nämnda länder är insatsens målgrupp,
men som genomförs i länder utanför OECD:s lista.

Vilka församlingar kan söka?
Alla svenska församlingar som finns med i senaste upplagan av Pingströrelsens årsbok kan söka, oavsett
församlingens storlek och tidigare samarbete med PMU. Den svenska församlingen behöver inte teckna
samverkansavtal med PMU för denna typ av stöd.
PMU ser positivt på insatser där flera svenska pingstförsamlingar agerar gemensamt och bidrar med
ekonomisk och/eller personell egeninsats, oavsett om detta sker på initiativ från regionsekreterare, landAU eller enskilda församlingar, etc.

Hur ansöker man?
I alla insatser som PMU stöder vill vi att fokus ligger på partnern i landet där insatsen genomförs, människor
i utsatthet och de lokala behoven.
-

-

Börja med att skicka en intresseanmälan (Bilaga 6.15 Intresseanmälan för PMU:s egna medel) via
epost till: egnamedel@pmu.se.
Intresseanmälan kan skickas till PMU närsomhelst under året, men då PMU har begränsade medel
fattas beslut endast vid fyra tillfällen per år: i mars, juni, september och december månad.
Lokal partner kan i normalfallet endast söka för ett anslag alternativt en Barnens rätt-insats (med
ett PMU-stöd upp till 150 000 SEK) i taget. I de fall lokal partner redan söker eller genomför en
sådan insats, kan intresseanmälan för ytterligare anslag sändas till PMU först när den tidigare
insatsen har slutrapporterats till PMU. Detta gäller även i de fall lokal partner söker tillsammans
med olika svenska församlingar för olika insatser.
Efter godkänd intresseanmälan skickar PMU mall för narrativ ansökan och, om så önskas, förslag på
budgetmall.
Fullständig ansökan kan skickas till PMU närsomhelst under året då beslut tas löpande. Det är
viktigt att veta att PMU ibland efterfrågar kompletteringar till en ansökan.
Både den bidragsmottagande parten i samarbetslandet och en svensk församling behöver
underteckna den ansökan som sänds till PMU. Underskrifter behöver inte vara i original, utan
skannade underskrifter kan sändas separat av båda partner, under förutsättning att innehållet i
båda ansökningsdokumenten är detsamma.

Hur rapporterar man?
-

När insatsen har godkänts sänder PMU regler och mallar för rapportering tillsammans med en
skriftlig bekräftelse av beviljad insats (Letter of Confirmation and Grant Agreement).
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