Hallituksen esitys yhdistyskokoukselle 10.12.2021

Z I M B A B W E N LAPSET

RY

yhteistyössä Dzikwa Trust Fund-säätiön & Friends of Dzikwa-yhdistyksen
kanssa

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022
Zimbabwen lapet ry (jatkossa Yhdistys) jatkaa oppimisesta innostuneiden ja
haavoittuvassa asemassa olevien lasten koulunkäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja
monipuolisen kehityksen tukemista Zimbabwessa. Paikallisina yhteistyökumppaneina Zimbabwessa ovat hyväntekeväisyyssäätiö Dzikwa Trust Fund (jatkossa Dzikwa Trust) ja sen yhteyteen perustettu julkiseen varainhankintaan oikeutettu kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Society (jatkossa FODS), jolla on
paikalliseen julkiseen varainhankintaan oikeuttava PVO- eli Private Voluntary
Organisation tunnus.
Viimeisen kahden vuoden aikana Covid19-pandemia on vaikuttanut merkittävästi sekä yhdistyksen että Dzikwa Trustin toimintaan. Lasten koulunkäynti on
vaikeutunut ja toiminnassa onkin painotettu erityisesti korvaavan opetuksen
tarjoamista lapsille. Myös ruokailun tukea on laajennettu alueen vaikeasta tilanteesta johtuen. Koronapandemia on vaikuttanut myös Suomen yhdistyksen
mahdollisuuksiin järjestää tapahtumia ja toimintaa.
Tällä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä, että korona vaikuttaa toimintaan vielä
vuonna 2022, ja on mahdollista, että kaikkea toimintaa ei pystytä toteuttamaan
suunnitellussa mittakaavassa esimerkiksi yhteiskunnassa vallitsevista rajoituksista johtuen.

Yhdistyksen toiminta Suomessa vuonna 2022
Lisää vapaaehtoisia!
Vuoden 2022 teemana ja keskeisenä tavoitteena on saada toimintaan mukaan
lisää vapaaehtoisia. Yhdistyksen koko toiminta rakentuu vapaaehtoisten tekemän työn varaan. Sen ansiosta hallintokulut on mahdollista pitää alhaisina ja
kertyneet varat pystytään kohdentamaan täysimääräisesti toimintaan Zimbabwessa. Uusia toimijoita tarvitaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi ja uusien kummien hankkimiseksi.
Uusia vapaaehtoisia toivotaan löytyvän ainakin viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen sekä oppilaitosyhteistyön kehittämiseen. Mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä kiinnostuksen ja oman elämäntilanteen salliman ajan puitteissa!
Yhdistyksen uusi nimi
Vuosikokous 2020 päätti yhdistyksen nimen muuttamisesta Zimbabwen lapset
ry:ksi. Nimenmuutos toteutettiin vuoden 2021 aikana. Vuoden 2022 aikana on
tarkoitus vielä työstää yhdistyksen viestintämateriaaleja niin, että uusi nimi on
päivitetty kaikissa materiaaleissa.
Kummitoiminta
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Kummitoiminta on yhdistyksen keskeisin toimintamuoto. Yhdistys hankkii tuettaville lapsille kummeja, joiden maksama vuosittainen kummimaksu kattaa yhden nimetyn lapsen koulunkäyntiin liittyvät maksut sekä lasten yleiseen hyvinvointiin, harrastus- ja virkistystoimintaan liittyviä tarpeita. Yhdistyksen tavoitteena on löytää kummi jokaiselle ohjelmassa mukana olevalle, noin 400 lapselle
ja nuorelle.
Valtaosa yhdistyksen tukemista lapsista opiskelee ala- tai yläasteella (noin
300), osa nuorista jatkaa opintojaan lukioon tai ammatilliseen koulutukseen
(noin 35). Halutessaan kummit voivat jatkaa kummilapsensa opiskelun tukemista myös korkea-asteelle, tämä ei kuitenkaan ole yhdistyksen toiminnan ytimessä.
Vuonna 2022 jatketaan EduforTalent-ohjelman kehittämistä. Tämä erillinen ohjelma tähtää erityisesti jatko-opiskelun ja työelämään sijoittumisen tukemiseen
ja sen rahoitus on tarkoitus hankkia erityisesti yritysyhteistyön avulla.
Yleiskummit ovat tärkeä osa toiminnan jatkuvuutta. Yleiskummien vuosittaisella tukimaksulla rahoitetaan yhteisiä kuluja, kuten päivittäistä ruokailua, perusterveydenhoitoa, IT- ja tukiopetusta, urheilua ja muuta virkistys- ja harrastustoimintaa, tyttöjen ja poikien erityiskerhoja, luontoretkiä sekä toimintakeskuksen ylläpitoa, logistiikkaa ja hallintoa. Tavoitteena on 100 yleiskummia
vuonna 2022.
Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu pääasiassa vapaaehtoistyöhön. Yhdistyksen toimintaa ohjaa ja suunnittelee hallitus, joka valitaan vuosittain kevätkokouksessa. Hallituksen jäsenet eivät peri kokouspalkkioita eikä saa muita
korvauksia työstään. Hallitukseen jäsenet ovat:
Kaisa Leikola (puheenjohtaja)
Pirita Mikkanen (varapuheenjohtaja)
Oili Wuolle (pääsihteeri)
Risto Heikkinen
Maria Ainamo-McDonald
Thomas Djupsjö (varajäsen)
Sarianna Leporanta (varajäsen)
Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoa ja kirjanpitoa hoitaa yhdistyksen rahastonhoitaja Marikaisa Niskanen. Jäsenrekisterin ja kummitietojen ylläpitoon käytetään Flomembers-nimistä rekisteriä. Rekisterin avulla varmennetaan henkilötietojen luotettava käsittely sekä ajantasainen tieto kummien, muiden tukijoiden
ja yhdistyksen jäsenten yhteystiedoista. Myös yhdistyksen laskutus tehdään
järjestelmän kautta.
Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2022 on 40 euroa. Yhdistyksen jäsenmaksulla
katetaan sen hallinnolliset kulut ja mahdollistetaan varojen keruu lasten hyväksi.
Yhdistys laatii talousarvionsa niin, että se pystyy tukemaan Dzikwa Trustin toimintaa kattaen mahdollisimman kattavasti lasten koulunkäyntiin ja muihin tukitoimintoihin tarvittavat välttämättömät resurssit.
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Yhdistys on jäsenenä Fingossa (Suomalaisten kehitysyhteistyöjärjestöjen keskusjärjestö) ja hyödyntää sen koulutus- ja muuta palvelutarjontaa.
Yhdistyksen hallitus seuraa Dzikwa Trustin toimintaa ja taloutta tilannekatsausten, johdon talousraportoinnin ja välitilinpäätösten avulla. Tukiohjelman toiminnan kokonaisvalvonnasta ja koordinoinnista Zimbabwessa vastaavat tukiohjelman perustajat Oili Wuolle ja Seppo Ainamo, jotka viettävät noin puolet vuodesta kenttätyössä Hararessa.
Yhdistyksen omaa taloutta seurataan välitilinpäätöksillä ja erityisraportoinnilla
vertaamalla budjetoituihin lukuihin. Hallinnolliset kulut katetaan yhdistyksen jäsenmaksuilla. Yhdistyksen toiminnantarkastajana toimii KHT-tasoinen tilintarkastaja.
Yhdistyksen suunnitellut tapahtumat vuonna 2022


Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa hyväksytään tilinpäätös
ja toimintakertomus sekä valitaan hallitus ja tilintarkastaja. Vuosikokous
pidetään huhtikuussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
 Yhdistyksen syyskokous pidetään joulukuussa erikseen ilmoitettavassa
paikassa.
 Maaliskuussa 2022 järjestetään aamiaistapaaminen, jonka sisältö liittyy
Afrikkaan ja lasten koulutukseen. Tavoitteena on lisätä tietoa yhdistyksen toiminnasta ja tavoittaa uusia kummeja.
 Keväällä 2022 järjestetään kummitapaaminen zimbabwelaisen illallisen
muodossa, johon tervetulleita myös muut yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet.

Muu toiminta vuonna 2022
Yhdistys pyrkii aktivoimaan oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyöhön voi liittyä globaalikasvatusta tai varainkeruutempauksia esimerkiksi taksvärkkipäivän muodossa. Tähän toimintaan kaipaamme lisää vapaaehtoisia tekijöitä.
Loppuvuodelle 2022 suunnitellaan vapaaehtoisten omakustanteista matkaa
Zimbabween koronatilanteen niin salliessa. Kiinnostuneiden lähtijöiden määrää
kartoitetaan alkuvuodesta.
Viestintä, markkinointi ja yhteydenpito tukijoihin
Yhdistys jatkaa säännöllistä yhteydenpitoa kummeihin ja muihin tukijoihin kummikirjeillä ja henkilökohtaisilla päivityksillä kummilapsen tilanteesta. Yhdistys
pyrkii entistä tiivimpään ja osallistavampaan viestintään kummien ja tukijoidensa kanssa.
Yhdistys viestii toiminnastaan nettisivulla ja sosiaalisen median kautta:
Kotisivut: www.zimbabwenlapset.org
Facebook: www.facebook.com/zimbabwenlapset
Instagram: https://www.instagram.com/dzikwatrust/
Kummikirjeitä kuvineen Hararesta lähetetään säännöllisesti ja ne julkaistaan
sekä suomeksi että englanniksi nettisivustolla, kohdassa ”Ajankohtaista/ Latest
News”. Facebook – sivuston sekä Instagramin päivitykset palvelevat nopeaa ja
elävää tiedotusta tapahtumista ja kampanjoista.
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Vuoden 2021 vuosikertomus on ensisijaisesti saatavilla sähköisesti ja se lähetetään sähköpostitse kaikille kummeille ja jäsenille ennen huhtikuun vuosikokousta.
Yhdistyksen nettisivujen kautta on mahdollisuus hankkia aineettomia lahjoja.
Näitä markkinoidaan aktiivisesti erityisesti loppuvuodesta. Vuoden aikana selvitetään mahdollisuutta ottaa Mobilepay käyttöön yhtenä maksumuotona.
Rahoitus ja maksut vuonna 2022
Yhdistyksen varainkeruu:
Yhdistyksellä on vuoteen 2024 asti voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä
rahankeräyslupa Suomessa, pois lukien Ahvenanmaa, numero RA/2019/355.
Kummi- ja jäsenmaksut vuonna 2022:
Ala-asteen, yläasteen ja lukion lapsille on edellisvuosien tapaan omat
erilliset kummimaksuluokat. Kaksivuotiseen lukioon (A-levels) jatkaminen
käsitellään kunkin oppilaan kanssa huolellisesti ja kysytään kummin suostumusta lukion rahoitukseen.
Peruskoulu
 ala-aste


yläaste

Lukio

420 €

(35 €/kk)

540 €

(45 €/kk)

720 €

(60 €/kk)

Yleiskummi 180 € (15 €/kk)
Jäsenmaksu 40 €
Jatko-opinnot eivät ole automaattinen oikeus, vaan aina etukäteen sovittava
erityisjärjestely kummin kanssa. Kummi voi tukea kummilastaan ammattiin tai
ylemmän asteen tutkintoon johtavissa opinnoissa ja tällöin kummimaksun suuruus päätetään yksilöllisesti, noudattaen kustannusvastaavuuden periaatetta.
Maksut
Yhdistys laskuttaa vuotuiset kummi- ja jäsenmaksut vuoden 2022 alussa.
Kummimaksun voi vuosittain suorittaa kolmella tavalla:
1) kertamaksuna helmikuun loppuun mennessä
2) kuukausittain 12 erässä tammi-joulukuun aikana, tai
3) kummille parhaiten sopivissa erissä.
Maksutili ja viite:
Kummimaksut maksetaan tilille: Zimbabwen lapset ry,
Nordea, IBAN: FI76 1745 3000 0616 40.
SWIFT-koodi: NDEAFIHH.
Jäsenmaksun viite on 1009
Kummimaksujen viite on 1012
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Jatko-opiskelijoiden viite 1164
Yleiskummimaksun viite on 1119
Muu varainhankinta
Toiminnan tukeminen
Tukija voi halutessaan maksaa tukisumman oman valintansa ja aikataulunsa
mukaisesti. Näin kerätyt varat käytetään kaikkien lasten hyvinvoinnin ja virkistystoiminnan tukipalvelujen, toimintakeskuksen ylläpidon ja hallinnon hyväksi.
Voi kohdistaa tukesi tarkemmin joillekin seuraavista kohteista seuraavilla viitteillä:
 Terveys- ja hyvinvointi
1025
 Ruoka
1038
 Virkistys- ja harrastustoiminta
1067
 Muu avustus
1070
 Tukiopetus ja koulukirjat
1106
 IT-opetus ja digitaidot
1180
 Metsänistutus ja ruokaturva
1135
 Lahja omalle kummilapsellesi
1203
Yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivuilla nostetaan näkyvästi esiin selkeitä
kohteita lahjoituksille. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuuksia uusien suurlahjoittajien löytämiseksi ja pidetään tiiviisti yhteyttä vakiintuneisiin erityislahjoittajiin.
Tuttuun tapaan hyödynnetään merkkipäiväkeräyksiä. Muistutamme myös mahdollisuudesta tehdä testamenttilahjoituksiin yhdistykselle.
Facebook-lahjoitustoiminto
Vuoden aikana haetaan Facebookilta hyväntekeväisyysjärjestön statusta, jolloin
jäsenten ja kummien on helppo toteuttaa esim. merkkipäiväkeräyksiä sitä
kautta.
Lahjan antaminen lapselle on helppoa. Lahjan kuljettamisen sijasta kummi
voi maksaa valitsemansa summan yhdistyksen tilille (viite 1203) ja kertoa sähköpostilla lapsen nimen ja toiveensa rahan käyttötarkoituksesta. Hankinnat
suoritetaan Zimbabwessa. Kotisivulla löytyy menettelystä erillinen ohje.
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