Verksamhetsberättelse 2019
Det här är Prosit
Nätverket Prosit är en ideell förening som tar emot förfrågningar om stöd och hjälp från barn,
ungdomar och deras familjer. Dessa ärenden försöker Prosit lösa med hjälp av personerna i
nätverket.
Prosit samarbetar med personer som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och ungdomar i
utsatta situationer. Dessa förmedlare kontaktar Prosit för att be om hjälp för att tillgodose
behoven hos varje enskild familj. Nätverket Prosit skickar i sin tur vidare dessa förfrågningar
till nätverket som därefter försöker tillgodose det stöd som efterfrågas. Detta sker i form av
saker, tid eller pengar.
Nätverket består dels av människor som finns på en mejllista, dels av medlemmar i gruppen
på Facebook.
Den ekonomiska delen redovisas av speciellt utsedda samordnare inom nätverket och alla
pengar går oavkortat till den behövande familjen. En sammanställning görs som därefter gås
igenom av en kassör som jämför alla insättningar kontra den summa som betalats ut till
respektive familj.
Alla bidragsgivare får en återkoppling till just det ärende som man valt att stötta, vilket
innebär att Prosit inte har en ekonomisk buffert av ekonomiska medel utan att varje enskild
förfrågan löses löpande.
Prosits vänner är en del av Prosit som tar hand om aktiviteter som inte hanteras i enskilda
förfrågningar.

Förmedlare
Under 2019 har vi samarbetat med 56 förmedlare (socialsekreterare, diakoner, personal på
familjecentraler m.fl.). De flesta förmedlare har vi samarbetat länge med och några är nya för
i år.

Nätverkare
Nätverket Prosit hade vid årets slut 267 medlemmar dvs. personer som skrivit upp sig på en
mejllista. Detta är några fler än föregående år. Facebooksidan har 3891 följare vilket är en
ökning med drygt 10%.

Enskilda förfrågningar

Under 2019 tog Nätverket Prosit emot 103 enskilda förfrågningar. Av dessa kunde 9 stycken
lösas med hjälp av bidrag från ICA Maxi och lades därför inte ut till nätverket. Dessa 9
förfrågningar avsåg alla utgifter för fritidsaktiviteter.
Det som ofta efterfrågats har varit kläder/skor, leksaker, möbler, husgeråd, cyklar,
barnvagnar, mobiltelefoner, Ipad. Många har önskat ekonomiskt stöd för inköp av mat och
kläder, presenter och julklappar samt hjälp med betalning av hyror/räkningar, tåg/bussresor,
familjeutflykter, lov- och fritidsaktiviteter mm. Några förfrågningar har avsett hjälp med flytt
och hjälp att hitta bostad och arbete.
Med undantag för ett ärende som avsåg hjälp med bostad har nätverket kunnat hjälpa till att
lösa samtliga inkomna förfrågningar, helt eller delvis.

Grupp förfrågningar
Mat på Julbordet
För 7:e året i rad genomförde Prosit kampanjen Mat på julbordet. Vi vet genom våra
förmedlare att många familjer har ett stort behov av stöd i juletid och för många står
möjligheten att få mat på julbordet högst upp på önskelistan.
Kampanjen inbringade 131 600 kr varav Maxi ICA Stormarknad Helsingborg bidrog med
40 000 kr. 22 stycken förmedlare ansökte om sammanlagt 148 stycken presentkort. En
förmedlare hade önskat 20 stycken presentkort på 500 kr/st, övriga 128 presentkort kom upp
i ett värde på 950 kr/st när hela summan hade fördelats. Presentkorten delades ut av
respektive förmedlare veckan innan jul.
Sommarutflykt till Lyckegården
I samarbete med Maria församling och “Makalösa gruppen” (mötesplats för ensamstående
och deras barn) anordnades för 4:e gången sommarutflykt till Lyckegården. Detta år
genomfördes två stycken utflykter, en för yngre barn och en för något äldre och deras
föräldrar. Som stöd fanns diakoner och pedagoger med från församlingen samt nätverkare
från Prosit som ordnade med fika och lunch.
Utflyktens huvudaktiviteter var ridning, akrylmålning och att få vistas tillsammans i naturen.
Även denna gång uppskattades initiativet av alla deltagare och Amalia Falk, ägare av
Lyckegården, hälsar oss välkomna åter en annan gång.
Bussresa och försäkring stod kyrkan för och mat samt materialkostnader (pyssel etc.)
betalades genom bidrag från McNeil förmedlat av Prosit.
Fotbollsskola
Nätverket Prosit har sedan ett antal år tillbaka, regelbundet fått förfrågan om att hjälpa till när
Stattena IF anordnar fotbollsskola under sommaren. Fotbollsskolan är öppen för alla barn
och förhoppningen är att barn som annars inte har möjlighet att delta kan vara med. 2019 var
det fotbollsskolan ett antal dagar mellan 18/6 och 27/6. Under dessa dagar (totalt 6 stycken)
hjälpte nätverkare från Prosit till att servera lunch och att städa. En öppen förfrågan
skickades ut till nätverket och vi lyckades tack vare fin insats bemanna alla tillfällen.
Sommarutflykter i Skåne

Familjecentralen Kompassen i Helsingborg genomför utflykter i hela Skåne för sina
familjer på Plantering. De har dock familjer som inte har råd att åka med eftersom
familjen måste bekosta resan själva. De har minst 2-3 utflyktsdagar under juni, juli och
början av augusti. Helsingborg Rotaryklubb bidrog till 3 stycken sommarkort på
Skånetrafiken som resulterade i att familjer som inte har råd att betala för sin resa
kunde följa med på utflykter varje vecka.
Sommarutflykt Ven
Familjecentralen Tellus i Landskrona kunde genomföra en sommarutflykt tack vare bidrag
som Prosit kunde förmedla från Helsingborgs Rotaryklubb. De berättar själva “Det var en
rejält blåsig dag som vi gav oss iväg till Ven med ett stort gäng föräldrar och barn och man
kunde riktigt ta på förväntningarna som hängde i luften. Båtfärden i sig var ett äventyr för
många barn! Väl på Ven tog vi bussen bort till Kyrkbacken där vi sedan stannade tills det var
dags att åka hem igen. Vi matade fiskmåsar, flög drakar (superskoj!!), byggde olika
sandskulpturer, gick på skattjakt på stranden, sparkade boll, fikade och åt glass.
Många av familjerna har inte de ekonomiska förutsättningarna att kunna göra detta på egen
hand så för dem blev det en av sommarens höjdpunkter. En av familjerna hade haft en
traumatisk upplevelse kvällen innan och utflykten gav dem tillfälle att få skingra tankarna och
för barnen att skratta och leka.
Liseberg utflykt
Kvistofta församling fick ett bidrag som skänktes av McNeil genom Prosit, som bidrog till
genomförandet av deras årliga Lisebergsresa.
Målgruppen är barn i Kvistofta församling som är knutna till någon av deras barn
verksamheter varav läxläsningen på Bårslövs skola är den största. Syftet är huvudsakligen
att de barn som inte har möjlighet av olika skäl (oftast både ekonomiska och sociala) att
komma iväg någonstans och få ta del av ett sommarlovs minne samt att få känna att de gör
en berikande resa som de kan berätta om och glädjas åt. Något att både längta efter och
minnas. Drömmar som blir verklighet!

Presentationer av nätverket
I syfte att marknadsföra Nätverket Prosit har vi under året deltagit i olika aktiviteter för att
presentera och introducera nätverket.
Vi har besökt Helsingborgs och Magnus Stenbocks Rotaryklubb i samband med de olika
klubbarnas veckovisa lunchmöten på Grand Hotel.
Vi presenterade Prosits verksamhet och bakgrund för Magnus Stenbock Rotaryklubb.
Vid en av Helsingborgs Rotaryklubbs lunchträffar gav vi en kort presentation av Prosits
verksamhet samt att en av våra förmedlare från Familjecentralen Kompassen var på plats
och delade med sig och berättade om den mycket uppskattade sommaraktivitet. Detta kunde
genomföras tack vare bidrag från Helsingborgs Rotaryklubb i form av busskort till barn och
deras familjer för att ta sig till de olika aktiviteterna och platserna i Skåne.
Vi har även närvarat vid Helsingborg Rotaryklubb Advent/Konst aktivitet för att representera
och berätta om Prosit för aktivitetens besökare.

Representanter från Prosit har också närvarat vid en av Rotarys kvinnliga nätverk, Inner
Wheel, för att presentera Prosits verksamhet samt vid samma tillfälle svarat på olika frågor,
funderingar och delta i diskussion kopplat till nätverket och framtida tankar kring ideell
verksamhet.
Nätverket Prosits verksamhet presenteras enl. tidigare överenskommelse även på
pantväggen på Maxi ICA Helsingborg på Berga.

Styrelse, samordnare och mailansvariga
Styrelse
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten och två extra möten, där beslut har tagits
om nya samordnare. Styrelsen består av följande medlemmar:
●
●
●
●
●
●
●

Virve Wihlborg Nöu, ordförande
Monika Bällgren, vice ordförande
Christel Petersen, kassör
Anna-Karin Johannesson, representant Prosits vänner
Geraldine Mucelli, representant samordnare
Eva Johannesson, representant samordnare
Helena Rydberg, representant samordnare

Samordnare
Under året har tre samordnare lämnat eller tagit en paus från sitt uppdrag. I våras gjordes en
rejäl rekryterings satsning som ledde till att gruppen fick 5 nya samordnare.
En gemensam uppstart med de nya samordnare samt 6 stycken ordinarie möten för
samordnare har hunnits med under året. Gruppen av samordnare har fungerat precis som
önskat, där alla hjälpts åt att ta sig an ärenden så att flödet fungerat optimalt.
Ytterligare 2 samordnare är på gång in i gruppen och beräknas ta egna ärenden under våren
2020. I slutet av 2019 är vi totalt 13 stycken samordnare, inklusive mailansvariga.

Mailansvariga
Tre stycken av samordnarna har haft, förutom rollen som samordnare, även ansvaret för
flödet i mail och på Facebook. Detta ansvar innebär att koordinera ärenden och fördela
dessa mellan samordnare, samt att representerar gruppen av samordnare i styrelsen.

Ekonomisk rapport
2019-12-31 är samtliga ärenden avslutade.
Totalt under 2019 gjordes insättningar till enskilda ärenden exkl Mat på Julbordet
motsvarande 443 448 kr.
Insamlingen Mat på Julbordet 2019 gav 131 600 kr.

Administrativa kostnader under året uppgick till 3 484 kr, varav 1899 kr finansierades av
Swedbank (bankgiro- och swishavgifter) . Övriga avgifter bekostades av medlemmar i
styrelsen.
● Hemsida
1 485 kr
● HELSAM medlemsavgift
100 kr
Följande insättningar över 5 000 kr gjordes och fördelades mellan Mat på julbordet eller
enskilda- och gruppförfrågningar.
●
●
●
●
●
●

Helsingborgs Rotaryklubb 7 000 kr
McNeil AB 20 000 kr
Samskip AB 5 000 kr
Kullavägens BK Mammacupen 5 000 kr
Maxi ICA Stormarknad Helsingborg 60 000 kr
Tre privatpersoner har sammanlagt skänkt mer än 10 000 kr vardera till olika ärenden
och Mat på julbordet.

Saldo 2019-12-31 var 131 300 kr, varav hela beloppet avser Mat på julbordet.

Sammanfattning
Under året har mycket tid och engagemang bidragits till Prosits verksamhet och det är med
stor glädje vi ser att så gott som alla förfrågningar har kunnat uppfyllas. Vi är tacksamma för
alla bidrag som skänkts, stora som små – Alla bidrag räknas!

