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Organisasjonens daglige drift og utenlands-aktiviteter 
 
Caring Homes Village ble i fjor, som tidligere, drevet på frivillig basis. Det vil si alle som hjelper med 
arrangementer og som sitter i styre gjør dette frivillig, det er ingen som mottar lønn i Norge. De få 
utgiftene vi har i organisasjonen går til regnskap og revisor, som vi må ha og som er en trygghet for 
våre givere, samt en liten del til markedsføring. I 2019 var disse utgiftene på under 3,5% av totalt 
innsamlede midler. Styret har møttes ca. hver andre måned for å drøfte aktuelle saker.  
 
I Ghana har vi i år også fortsatt med å holde kurs for de ansatte ved huset i hvert kvartal. Dette går på 
sikkerhet, omsorgsarbeid med barn, retningslinjer fra myndigheter mm. Vi har hatt det lokale 
brannvesen på besøk hvor de hadde en grundig gjennomgang med både barn og voksne. Det var 
praktisk undervisning samt praktisk i form av slokking med apparater. Daglig leder fører hver måned 
regnskap som presenteres for styret i Ghana hvert kvartal. Dette oversendes så styret i Norge. Daglig 
leder utarbeidet årsrapport for organisasjonen som sendes «Social welfare» for vår årlige 
godkjenning for å få lov å drive huset og organisasjonen. Her stilles blant annet mange krav til 
fasiliteter, statlige økonomiske krav med skatt og pensjonssparing, grundig daglig oppfølging og 
rapportering av hvert barn mm. Innsamlede midler sendes direkte ned til Caring Homes Village sin 
konto i Ghana. Der fordeler de pengene på konto for faste utgifter, bygge konto og en vedlikeholds 
konto, noe som gjør at vi har god oversikt over det økonomiske.  
 
Vi baserer inntektene våre på fadderbidragene vi får månedlig, års lotteriet, mindre lotterier, 
aktivitetsdagen, grasrotandelen vi mottar tre ganger i året, diverse innsamlinger på Facebook i både 
vår og giveres regi, julegaver og generelle donasjoner.   
 
 
 
Utviklingen og resultatet  
 
I mai avsluttet vi vårt års-lotteri hvor vi fikk inn 65 000 kr. 2018 gav oss rett i underkant av 70 000, så 
dette var ikke langt unna. Ved årets aktivitetsdag var det ca. 400 fremmøtte, og vi fikk inn tilsammen 
fikk vi inn rett over 35 000 kr. Vi greide altså å opprette det gode resultatet vi fikk i 2018 som var 
omtrent samme sum. I forbindelse med aktivitetsdagen hadde vi besøk av den ghanesiske 
styreformannen. Et slikt besøk ser vi på som veldig positivt da dette virkelig gir en helt annen 
forståelse av hvordan arbeidet drives i Norge. Ghaneserne får se hvor mye jobb som faktisk ligger 
bak de innsamlede midlene. De får også se at små aktiviteter kan betale for visse utlegg som for dem 
kanskje er en stor diskusjonssak, men som vi med liten innsats her i Norge lett kan gjennomføre.  
Ved en enkelt innsamling samlet vi inn 3000 kr som vi donerte til den lokale skolen som trengte 15 
nye pulter til klasserommene. På denne måten støtter vi også de lokale i området også.  
På slutten av året ble vi godkjent av innsamlingskontrollen. Dette er noe som er veldig stort for både 
oss og givere, og som vi har jobbet for lenge.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Planer for fremtiden og grunnlaget for videre drift 
 
Vi kommer til å ferdigstille den første leiligheten i det store nye bygget. Vi vil som vanlig levere inn 
rapport til myndighetene i Ghana for å få lov å drive organisasjonen det kommende året, og det vil bli 
endel mer papir arbeid i forbindelse med nyåpningen av leiligheten. Det kommer også i den 
sammenheng til å være en intervju-og-ansettelsesprosess av tre nye tanter. I 2020 kommer vi til å 
ansette flere vikarer, noe som kommer til å gjøre det lettere for oss ved sykdom.  
 
I Norge planlegger vi som vanlig å arrangere lotteri og aktivitetsdag. Vi vil også ha ulike facebook 
innsamlinger, noen som er spesielt for å samle inn midler til den nye leiligheten. I tillegg til dette vil vi 
ha månedlige lyn lotterier på butikker/senter for å øke inntektene våre. For å få skattefradrag til våre 
givere må vi ha virksomhet i flere deler av landet. Dette er noe vi vil fokusere på, i form av 
ambassadører i ulike fylker som rekrutterer nye faddere. Og vi håper å kunne ha skaffet nok 
ambassadører til å bli godkjent for skattefradrag for givere i 2020. Frivillige i Norge er også noe vi 
trenger sårt, og vi vil prøve å få etablert en frivillig gruppe og arrangere informasjonsmøte.  
 
Vi ønsker i 2020 å klare å øke fadderbidragene. Dette er ikke veldig enkelt, så vi vil ikke sikte for høyt. 
Vi ser for oss å klare å øke fra 188 186 kr til 200 000 kr, en prosentvis økning på 6,2 %. Gjennom 
ordningen Grasrotandelen fikk vi i 2019 inn 74503,55 kr. For neste år setter vi oss som mål å øke til 
80 000kr, en økning på 7,3%.  
 
 
 
Arbeidsmiljø  
 
Caring Homes Village forholder seg til nasjonale retningslinjer med arbeidsmiljøloven. Det er også 
noen positive tillegg, resultat av at organisasjonen er stiftet i Norge og påvirkning herfra, som bedre 
lønn , «staff-meeting» en gang i uken hvor aktuelle temaer tas opp både fra daglig leder og de andre 
ansatte, og medarbeidersamtale mellom daglig leder og de ansatte hver 6.måned. De ansatte har 
avspasert eventuelle overtidstimer eller fått overtidsbetalt, og avholdt årlig ferie. 
 
 
 
Likestilling 
 
I Ghana er det ansatt tre «tanter» som tar vare på barna, mens daglig leder, sekretær og de to 
sikkerhetsvaktene er menn. I styret der har vi seks menn og to kvinner, mens i Norge består alle de 
seks styremedlemmene av kvinner. Av frivillige i Norge har vi både menn og kvinner, med hoved 
andel i kvinner.  Ved oppstart av den nye leiligheten ansattes det tre nye «tanter». 
 
 


