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Jontefondens insamlingsstiftelse - En stiftelse för barn och ungdomar som väntar på
eller som genomgått en organtransplantation, och deras syskon och familjer. Vårt mål är
att skapa guldkant, glädje och trygghet i vardagen för dessa barn och familjer. Vårt
upptagningsområde är hela Sverige.
Guldkanternas innehåll varierar stort beroende på önskemål, ålder och situation i
familjen. Att vara en familj med så mycket sjukdom innebär många förändringar, oro och
anpassningar för såväl syskon som föräldrar. Vi erbjuder därför stöd och samtal för
ansträngda föräldrar, barn och syskon. Guldkant kan också vara att få en mysig
fredagsmiddag i sjukhusrummet för en familj som lever med sjukdom 24 timmar om
dygnet eller en weekend tillsammans med familjen någonstans i Sverige. Guldkant kan
även vara att få besök av våra familjestödjare på sjukhuset när man är långt ifrån sina
anhöriga. En chans till avlastning för en förälder som behöver vila eller bara gå ut och
ta en promenad i skogen. Jontefonden ser hela familjen och vill hjälpa familjerna att
orka vara drabbade.
Jontefonden vill föra samman familjer med transplantationsdrabbade barn och
ungdomar. Familjerna kan ge varandra stöd och det är skönt att prata med någon
annan som verkligen förstår och som man inte behöver förklara så mycket för.
Jontefonden arbetar mycket med organtransplanterade ungdomar och unga vuxna för
att skapa trygghet och ett socialt nätverk för dessa ungdomar.
För att genomföra vår verksamhet har vi under perioden haft fem anställda.
Jontefondens GS arbetar både aktivt med familjerna, men även med administration och
styrning av stiftelsen. Jontefonden har två anställda som arbetar renodlat med utdelning
i form av samtalsstöd, guldkanter och önskningar samt med vår lägerverksamhet och
annat socialt stöd till familjerna. Jontefonden har utöver detta en anställd kommunikatör
vars uppdrag är att förmedla vår verksamhet. Stiftelsen har en anställd som arbetar
med insamling från såväl privatpersoner som företag och stiftelser samt
informationsspridning mot allmänheten.
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För att rapportera användandet av resurser använder Jontefonden sig av följande
uppföljnings- och nyckeltal:
Räkenskapsår

2017-01-012017-12-31

2018-01-012018-12-31

2019-01-012019-12-31

2020-01-012020-12-31

Verksamhetens intäkter

3 131 191 kr

3 837 276 kr 5 604 481 kr

5 229 037 kr

Balansomslutning

3 193 245 kr

3 716 961 kr

3 347 805 kr

3 486 192 kr

Resultat efter finansiella
poster

1 761 336 kr

374 916 kr

-386 786 kr

-271 802 kr

Gåvor och bidrag

3 131 190 kr

3 708 977 kr 5 576 182 kr

Varav insamlade medel från
allmänheten

2 168 290 kr 2 289 590
kr

3 247 462 kr

1 799 137 kr

Ändamålskostnader

873 926 kr

2 500 720
kr

4 925 683 kr

4 708 819 kr

Procentandel av totalt
insamlade medel som går till
insamlings- och
administrationskostnader

16%

23%

19%

15%

4 929 203 kr

Officiell rapportering sker på helår i linje med stiftelsens räkenskapsår. Du hittar vår
årsredovisning på jontefonden.se/om-oss/las-mer/ekonomi
Under hösten 2020 fortsatte vi vårt arbete att stötta familjerna där många familjer
fortfarande var isolerad pga andra vågen av corona. Många av Jontefondens barn gick
inte i skolan fysiskt under hösten utan deltog på distans. Detta gjorde att behovet av
guldkanter var stort hos familjerna. Stiftelsen valde därför att göra ett allmänt utskick
till alla våra familjer till Halloween med en låda med fredagsmys, halloweengrejer samt
sällskapsspel. Till jul skickades det ut presentkort till samtliga Jontefondsbarn och deras
syskon där de kunde välja på såväl spel, tidningar och fritidssysselsättningar. Lagom till
februarilovet 2021 skickades ytterligare en överraskningslåda ut till samtliga familjer
med våffeljärn, våffelsmet och annat mys och pyssel för att de skulle kunna skapa en
mysig kväll med gemenskap under februarilovet. Vi visste då om att många av våra
familjer kände att det isolerade livet började tära på dem och att det var svårt att hitta
på mysiga saker tillsammans med barnen i sin isolerade värld. Inför sommaren 2021
skickade vi även ut guldkuvert till samtliga barn och ungdomar med glasskuponger samt
fröpåsar med sommarblommor och en önskning om en blomstrande och glassig sommar.
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Hösten 2020 köptes det in ett antal lånedatorer för barn och ungdomar på Huddinge
sjukhus, Lunds sjukhus och på sjukhusen i Göteborg. Inför julen 2020 skänktes massor av
pysselmaterial och mys till barnen på våra vårdavdelningar runt om i Sverige. Detta
eftersom pandemin gjort att barnen på sjukhusen blivit helt isolerade på sina rum och
de fick inte ta emot så mycket besök över jul. Vi ville ändå ge dem en glad och pysslig
jul.
Från och med oktober 2020 till september 2021 genomförde Jontefonden utöver
ovanstående guldkanter gett 155 stycken individuella guldkanter till sjuka barn och deras
syskon efter önskemål. Det har varit frågan om många ipads till sjukhusbesök,
presentkort på mat till familjer där försörjningen är svår, cykelvagnar för transport av
barnen, presentkort på teknik, sport och pyssel att utföra i hemmen, frisörbesök under
sjukhustid, bidrag till datorer och mobiltelefoner och mycket mycket mer. Vi beslutade i
samband med pandemin att minska beloppet som en guldkant innebär något mot det
att vi satsar på att ge fler barn guldkanter för att lysa upp deras annorlunda vardag
här och nu.
Vi har även kunnat stödja föräldrar vars upplevelse kring barnens sjukdomar och
transplantation varit så pass jobbiga att föräldrarna haft svårt att fungera normalt. Där
har vi kunnat erbjuda psykologhjälp för snabbare läkning. Vi har även kunnat stödja
föräldrapar där kommunikationen mellan paren inte fungerat.
Vi har arbetat väldigt nära våra familjer för att få redan på deras behov och kunna
stödja dem på bästa sätt. Ibland är ett samtal det som behövs för att man skall orka
kämpa lite till.
Jontefonden har under året som gått anordnat olika digitala träffar och föreläsningar
för både föräldrar och unga vuxna kring intressanta ämnen och vi har fortsatt ha
digitala återträffar för våra mammor och pappor samt våra ungdomar från vårt
ungdomsläger.. Vi har genomfört två olika digitala pysselkvällar för våra barn, en vid jul
och en vid påsk. Det har varit mycket omtyckta pysselkvällar med härliga skratt och bus.
Under våren 2021 började vi ha digitala fikor varje torsdag kl 11 där alla som är
kopplade till Jontefonden är fria att vara med. Tillfällen med otvunget snack, utbyte av
erfarenheter och gemenskap mellan såväl ungdomar som föräldrar.
Den 29 november 2020 anordnades en digital Jontefondsgala. Länken till galan låg
öppen för allmänheten på Youtube och frivilliga gåvor togs tacksamt emot. På galan
presenterades Jontefondens nya hedersambassadör, Lasse Berghagen, och den nya
symbolen för Jontefonden - Teddybjörnen Fredriksson. Galan handlade mycket om livet
hos våra familjer och information kring vad som händer i en familj när ett barn blir så
sjukt att det behöver transplanteras och hur livet kan vara efteråt. Galan bestod av en
blandning mellan inspelade intervjuer med föräldrar, transplanterade barn, syskon samt
uppträdanden av kända artister. Vi berättade även mycket om den verksamhet som
stiftelsen haft under 2020. Galan blev en succé med en stor räckvidd. Via sociala
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medier hade vi skickat ut receptförslag på en trerätters meny som många av tittarna
tillagade hemma i sina egna kök.
Feststämningen med finklädda människor i sina hem var en fröjd att se. Vi skickade
denna kväll orange festglädje till de isolerade hemmen runt om i Sverige
Jontefonden kommer fortsätta utveckla arbetet med familjestödet. Vi har under
pandemin fått unik kunskap om hur våra familjer lever och vart vårt stöd hjälper mest.
Våra familjestödjare jobbar nära de drabbade familjerna och ger stöd, tips och trygghet
såväl på sjukhusen, på boenden vid sjukhusen som hemma. De arbetar med familjer över
hela Sverige, men utgår från Göteborg. Målet är att skapa trygga familjer som kanske
genom vår 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.
Familjestödjarna skall även kunna initiera guldkanter till familjer som inte orkar eller har
råd att skapa guldkant själva. Där familjestödjarna ser behov av psykologhjälp eller
parhjälp kan vi även stödja med detta.
Nu i september ser vi fram emot att anordna ett fysiskt familjeläger för våra familjer i
Norra Sverige i Storforsen. Detta läger kommer att ge tillfälle till samvaro emellan
familjerna och innehålla många roliga aktiviteter. Vår förhoppning är att lägret skall ge
ett bra socialt nätverk med andra familjer i norra Sverige som lever under liknande
förhållanden.
Jontefonden planerar för ett “Vi som mist” läger för Jontefondsföräldrar vars barn gått
bort. Detta läger kommer hållas under hösten 2021 eller våren 2022 beroende på
pandemins utveckling.
Vi är, trots att det varit ovanliga omständigheter med pandemin, väldigt nöjda och
stolta över den verksamhet som vi kunnat genomföra. Vi har försökt vara snabbfotade
och lyhörda mot våra mottagares behov i denna speciella tid. Vi har kommit våra
familjer mycket nära och vi har fått kunskap kring vilka frågor som de verkligen brottas
med i sin vardag. Detta gör att vi i framtiden kan utveckla vår verksamhet och bli ännu
bättre i vår stödjande verksamhet. Vi är oerhört glada för det fortsatta stöd vi fått från
Postkodstiftelsen och Radiohjälpen under året. Detta stöd har gjort att vi kunnat
fortsätta vårt stöd till familjerna under coronapandemin. Det har gett oss möjlighet att
hjälpa våra familjer på ett mycket personligt och nära sätt.
På lång sikt bidrar stiftelsens verksamhet till en realistisk syn på transplanterade barn
och ungdomar och på deras liv. Vi bidrar till att skapa glädje och att göra de drabbade
familjerna tryggare genom att skapa en stark gemenskap och ett starkt nätverk kring
famljerna. Vårt familjestöd och våra guldkanter leder till att familjerna orkar vara
drabbade.
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