
I over 20 år har Right To Play brukt lek som metode. Nå er vi

klare for å bygge videre på vår visjon og styrke ytterlige barn

som vokser opp i vanskeligstilte områder, slik at de bedre kan

forme sin egen fremtid. 

 

Behovet for den livsviktige leken er stort. Millioner av barn i

utviklingsland vokser opp under vanskelige og farlige forhold.

Mange har ikke tilgang til god utdanning, noe som spesielt

berører jenter og barn med nedsatt funksjonsevne. Flere steder

er familier på flukt grunnet krig, konflikter og uroligheter. Dette

fører til stor usikkerhet, og påvirker barnas fysiske og psykiske

helse svært negativt. Dette er noen av utfordringene som

rammer barn og unge som vi jobber med. 

På vei inn i et nytt tiår er vi klare for å fortsette vårt viktige arbeid

med å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna i

verden ved å bruke lek som metode. Gjennom våre programmer

skal vi gi dem støtte, håp og ferdigheter de trenger for å utvikle

seg til morgendagens ledere. Her er noe av det vi ser frem til de
neste fem årene: 

SAMMEN SKAPER VI VARIGE ENDRINGER

Nå flere av verdens mest 
sårbare barn

Vi skal hjelpe flere barn ved å øke omfanget av programmene våre,

etablere programmer i flere fattige land og nå flere flyktninger og

fordrevne. Og vi skal styrke våre ressurser og kompetanse slik

at vi når flere barn med våre programmer og den livsviktige leken.

Benytte teknologi for å 
utdanne flere barn

Ved å forsterke bruken av teknologi skal vi nå ut til flere vanskeligstilte

barn samt styrke kvaliteten i utdanningen deres. Vi skal tilrettelegge for

den beste «on-demand» virtuell opplæring av lærere og trenere. På

denne måten får de tilgang på kunnskap og ekspertise til enhver tid, hvor

enn de jobber i verden. Gjennom et verdensomspennende læringsmiljø
skal vi knytte sammen lærere med fokus på læringsutbytte for sårbare

barn.

Sikre flest mulig utsatte barn tilgang
på kvalitetsutdanning

Vi skal fortsette å være verdensledende på lekbasert læring ved å

kontinuerlig forbedre våre programmer og opplæring. For å påse at flere

lærere og skoler kan benytte lek for å forbedre resultater samt styrke

barn og unge til å nå sitt fulle potensial, skal vi lansere verdens første
globale e-sertifiseringsprogram i lekbasert læring.

Styrke vårt psykososiale arbeid for
 barn i kriser

Gjennom lekbaserte aktiviteter skal vi styrke vårt psykososiale arbeid for
barn og unge i kriser. Med lek som metode skal vi bidra til

traumebehandling, prosessere vanskelige følelser og opplevelser samt

utvikle mekanismer for å utvikle positive livs-ferdigheter.
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i fokus:

Kjære Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse!
Tusen takk for deres viktige støtte. Det utgjør en stor forskjell.

Bidraget fra dere i 2020 hjelper 8021 barn inn i våre programmer.
Vi setter også stor pris på delinger i sosiale medier 

og øvrig engasjement.
 


