Verksamhetsplan 2019
fastställd av Jontefondens styrelse den 18 februari 2019.

Jontefondens Insamlingsstiftelse verksamhetsåret 2019-01-01—2019-12-31
Allmänt om verksamheten och året som varit
Jontefonden är en insamlingsstiftelse vars syfte är att sätta guldkant för barn och ungdomar
som ska eller har organtransplanterats och deras syskon.
2018 var stiftelsens fjärde verksamhetsår. Kännedomen om stiftelsens arbete ökade väsentligt
hos allmänheten under året. Vi fick stark publicitet genom att familjen Ivarsson och Jontefonden
fick priset Årets vårdhjälte på Svenska hjältargalan hösten 2018. Tommy Ivarsson fick 2018 göra
ännu ett vinter i P1 som sändes på den 29 december 2018 (hans förra vinterprat sändes den 1
januari 2018). Stiftelsen har under året drivit en kampanj för ökad medvetenhet bland
allmänheten om organdonation som heter #väntainte. Detta har gjorts genom stor hjälp från
Citygross.
Den 18 november så ordnade stiftelsen ännu en Jontefondsgala. Närmare 400 personer deltog
och galan blev en stor insamlingssucce. Vi har under 2018 varit förmånstagare för alla Citygross
butikers pantmaskiners välgörenhetsknapp, vilket under året gett oss en mycket fin och stabil
insamling. Citygross har både själva och genom sina leverantörer bidragit stort till stiftelsens
intäkter.
I stiftelsens effektrapport för 2018 noterades att 75 transplantationsdrabbade barn och syskon
fått guldkant mellan tiden sept 17 - sept 18. Efter september har ansökningarna om guldkant
ökat. Alla barn och ungdomar som tillhör Jontefondens målgrupp och som sökt guldkant har
kunnat få någon typ av guldkant, vilket vi är väldigt stolta över. Vi har nu kontakt med ett
hundratal familjer där något barn antingen skall eller har transplanterat ett eller flera organ. Vi
följer dessa familjer i deras vardag och försöker hjälpa till när det blir svårt för familjerna på
olika sätt.
Vi har under 2018 fortsatt att bygga stiftelsens verksamhet, organisation och rutiner. Fina
samarbeten har etablerats med viktiga företagssupporters.

Personal

Stiftelsen anställde i maj 2018 två deltidstjänster. Vi anställde en guldkantskoordinator, vars
uppgift är att hålla i beställningar och ordna med de önskade guldkanterna, kontakter med
föräldrar i samband med guldkanterna samt ordna läger. Vi anställde samtidigt en person med
inriktning mot insamling, informationsspridning, aktivering vid aktiviteter och kommunikation.
I september 2018 började vår första familjestödjare på 100%. Hennes arbete har utgått från
Göteborg, men hon har även kontakt med familjer över hela Sverige. I Göteborg ligger Sveriges
största transplantationssjukhus – Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Drottning Silvia Barn
och ungdomssjukhus där stor del av eftervården vid transplantationer av barn sker.
Familjestödjaren har möjlighetet att jobba över hela Sverige, om behov finns hos familjerna.
Generalsekreteraren jobbar 100% sedan september 2018. I januari 2019 anställde stiftelsen vår
första kurator. Kuratorns arbete är att vara en kontakt mellan familjerna och myndigheter samt
att kunna vara en samtalspartner för familjer och barn/tonåringar som behöver få stöd i särskilt
tuffa tider.
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Utveckling av volontärverksamhet

Under 2019 kommer stiftelsen att arbeta vidare med att hitta volontärer runt om i Sverige som
kan vara med vid Jontefondens verksamhet kring organdonationsfrågan. Stiftelsen kommer inför
varje aktivitet att utbilda de volontärer som skall jobba för stiftelsen. Förhoppningen är att vi
kommer få återkommande utbildat volontärsnätverk som arbetar för Jontefonden.

Givarverksamhet

Givarverksamheten kommer att fortsätta utvecklas för att nå fler drabbade barn och deras
syskon:
1. Barn och ungdomar som söker om medel direkt ur stiftelsen.
Ansökningarna hanteras eftersom de kommer in och godkänns av styrelsen. För att nå ut
med guldkanten så kommer medial uppmärksamhet fortsatt att vara viktig. Vi har under
2018 sett ett ökat antal ansökningar om guldkanter och jobbar numera mer aktivit med
de familjer som söker guldkant. Under 2019 räknar vi med att ännu fler barn och
ungdomar söker guldkant hos Jontefonden.
2. Stiftelsen kommer att utveckla samarbetet med sjukvårdspersonal inom transplantation
och avdelningar där för- och eftervård vid transplantation görs. Stort arbete har redan
lagts för att vidareutveckla kontakter med sjukvårdsavdelningarna. Vi har under året
besökt sjukhus och Ronald McDonaldhus runt om i Sverige och berättat om vår
verksamhet. Under julen 2018 gav stiftelsen olika gåvor till vårdavdelningar där barn och
ungdomar ligger vid transplantation för att öka julkänslan på avdelningarna. Detta
initiativ var mycket uppskattat hos sjukhusen. Vi kommer under 2019 jobba vidare med
dessa kontakter och vi kommer även att etablera samarbeten med de andra stiftelserna
som finns runt sjukhusen.
3. Vi kommer fortsätta vårt arbete med familjestödjare. Vår familjestödjare skall jobba
nära de drabbade familjerna och ge stöd, tips och trygghet såväl på sjukhusen, på
boenden vid sjukhusen som hemma. Vår familjestödjare skall jobba med familjer över
hela Sverige, men utgå från Göteborg. Målet är att skapa trygga familjer som kanske
genom familjestödjarens verksamhet kan börja leva lite mer normalt än de skulle göra
annars. Familjerna skall ha en naturlig stödperson som är lätt att ringa och ställa frågor
till. Familjestödjaren skall även kunna initiera guldkanter till familjer som inte orkar eller
har råd att skapa guldkant själva.
4. Kuratortjänsten som startas i januari 2019 för att hjälpa familjer med kontakter med
myndigheter utgår från Göteborg. Vår kurator kommer att arbeta med familjer ifrån
hela landet. Kuratorn roll är även att vara ett samtalsstöd för föräldrar och
barn/ungdomar när livet är extra tufft. Många föräldrar och barn har traumatiska
minnen som de behöver stöd och hjälp för att bearbeta.
5. Under mars 2019 kommer Jontefonden att anordna ännu en mammahelg och i april 2019
så är det dags för en pappahelg med nya mammor och pappor. Återträffar kommer att
ordnas för de föräldrar som var med på Jontefondens mamma och pappaläger under
2018. Dessa träffar ska ge tillfälle till att umgås, skapa kontaktnät, prata av sig under
ledning av professionell samtalsledare och få ladda energi och verktyg inför de
utmaningar som dessa föräldrar står inför. Trygga föräldrar ger trygga och glada barn.
6. Under 2018 startade Jontefonden en nätverk på sociala medier för tonåringar och unga
vuxna (13-25 år) som väntar på eller som gjort en organtransplantation. Detta initiativ
gjordes då många föräldrar berättat om den ensamhet som deras ungdomar kände kring
sin situation. Många hade tappat sina sociala kontakter med jämnåriga kompisar och de
känner sig ensamma. Tanken med nätverket är att de skall få ett informellt och enkelt
sätt att kunna bearbeta sina tankar tillsammans. Ett kontaktnät av jämnåriga som
förstår. För att vidareutveckla kontakterna som tas via de sociala medierna planerar
Jontefonden, om intresse finns, under 2019 att göra ett läger för dessa ungdomar. En
helg där ungdomarna får träffas, prata och umgås tillsammans.
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Stiftelsen kommer för att kunna nå ut till mottagarna genom att fortsätta arbeta med:
• Öka kontakterna med sjukvårdsavdelningar för transplantationsdrabbade barn.
• Öka kontakterna med patientkoordinatorer och transplantationssköterskor.
• Öka kontakterna med kuratorerna på transplantationssjukhusen runt om i Sverige för att
kunna komplettera deras arbete med de drabbade familjerna.
• Jobba på ett ökat och mer strukturerat voluntärnätverk.
• Genom familjestödjarna och kuratorn kunna komma nära familjerna och bli ett naturligt stöd
på sjukhusen, boendet vid sjukhusen och hemma. De skall kunna verka och resa över hela
Sverige för att ge stöd till familjerna på rätt sätt.
• Genom lägerverksamhet för mammor och pappor och drabbade ungdomar och unga vuxna
skapa kontaktnät, gemenskap, energi, ork och livsglädje.

Opinionsbildning
Jontefonden kommer fortsätta vårt arbete med vårt högre syfte som är att vidmakthålla
intresset i Sverige för organdonation genom att berätta om de drabbade barnen och deras
familjer. Under 2018 lade stiftelsen ner ett stort arbete för att öka allmänhetens kännedom kring
organdonation. Vi genomförde två stora aktiviteter under sommaren vid Match cup i Marstrand
samt tennisveckan i Båstad. Dessa aktiviteter syftade på att få människor att aktivt anmäla sig
till donationsregistret. Detta under namnet #väntainte. Kampanjen har även gått ut via
Citygross kanaler och därmed nått en större publik. Under 2019 kommer vi aktivt fortsätta vårt
arbete för ökad organdonation i Sverige genom aktiviteter för allmänhet, aktivt deltagande i
nyhetsflödet, sociala medier samt genom Citygross olika kanaler.

Insamlingsverksamhet
Under 2019 kommer vi vidareutveckla vårt samarbete med Citygross på nationell basis och
deras leverantörer.
Vi kommer att vara fortsatt förmånstagare för pantknappen på alla Citygrossbutiker och det
kommer även att förekomma olika insamlingsåtgärder via Citygross kanaler.
Jontefonden kommer även i sommar att vara förmånstagare för Båstad tennisveckor samt vara
välgörenhetspartner till Match Cup Sweden i Marstrand.
Vi kommer att närvara under dessa veckor, prata om organdonation, göra insamlingar och visa
vår verksamhet.
Jontefonden planerar att ha en Jontefondsgala i november 2019. En kväll med glitter och fest
men för ett väldigt viktigt syfte.
Som ett led i insamlingsverksamheten så kommer en rad föreläsningar och deltagande i diverse
mässor och events göras för att ge uppmärksamhet till fonden och vårt syfte.
Stiftelsen kommer under 2019 att vara förmånstagare i Världens chans, ett nätlotteri som ger
utdelning till nio välgörenhetsorganisationer, däribland Jontefonden.
Insatser via medier så som tidningar, radio och tv kommer att göras löpande under året för att
skapa uppmärksamhet, öka insamlingen från allmänheten och skapa opinion för
donationsfrågan. ’
Stiftelsen kommer att utveckla ett givarvårdsprogram för att uppmuntra återkommande
givande från privatpersoner och företag. Stiftelsen kommer även att arbeta för att öka
månadsgivandet till stiftelsen.
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Sponsorer och företagsgivare

Ett fortsatt strukturerat arbete kommer att ske för att bygga vidare på relationer till nuvarande
företagsgivare och för att finna nya företagsgivare och sponsorer.
Genom fina samarbeten och gåvor med hjärtat i centrum hoppas vi kunna stödja många
transplantationsdrabbade familjers vardag och dessutom sätta så mycket guldkant som vi bara
kan.
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