Informasjon om fadderordningen
For bare 200 kroner i måneden blir du personlig fadder og underholder ditt eget fadderbarn. Dette utgjør kun 7 kroner om
dagen. På denne måten er du med på å hjelpe et barn til en bedre fremtid og nye livsmuligheter. Du er også med på å oppfylle
Jesu oppfordring….. "Jeg var naken og dere kledde meg, jeg var sulten og dere gav meg mat..."
Som fadder får du bilde og informasjon om ditt fadderbarns
familiesituasjon og det området barnet kommer fra. Du får også
tilsendt vårt nyhetsbrev, som kommer ut 2-3 ganger om året.
Målet er at alle skal få en årlig rapport med bilde og informasjon
om hvordan det går med barnet. Hver fadder kan også få en
kontaktadresse til misjonens "socialworker" som har ansvar for
utdeling av fadderhjelpen. Den månedlige faddergaven som gis
gjennom Trosgnisten Misjon fordeles i tre ulike deler:
- Del 1 – Individuelt underhold, som går direkte til ditt barn
- Del 2 – Kollektivt underhold, som kommer ditt barn
til gode og andre barn i samme område
- Del 3 – Administrasjon, som går til drift av fadderarbeidet
i Norge

Individuelt underhold

Som fadder gir du et barn og dets familie en direkte månedlig hjelp. Hjelpen kan komme i form av viktige matvarer som mel,
gryn, bønner, ris, salt, sukker, te, såpe og toalettartikler. Barnet vil kunne få støtte til skoleuniform, materiell og skoleutgifter.
Det gis også hjelp til hygieneutstyr og medisiner. Beløpet du betaler gjør at vi kan hjelpe barnet direkte på denne måten.
Våre sosialarbeidere arbeider aktivt med oppfølging og veiledning. De vurderer hva som er det aktuelle behovet for det enkelte
barn. I noen områder kommer foreldrene til hjelpesenteret eller kirken, får utbetalt beløpet og foretar innkjøp til barna selv.
Selv om underholdet i vår målestokk ikke er så stort, har vår vestlige valuta stor verdi i disse fattige landene. Ditt underhold er
derfor et stort bidrag og en verdifull hjelp til barnet og familien, hver eneste dag. Ja, for mange er dette ofte snakk om hjelp til
å overleve. Noen barn bor på institusjoner og barnehjem, som det koster mer å drive. Disse kan i noen tilfeller ha to faddere.
Det individuelle underholdet som går direkte til barnet, utgjør 65 % av det månedlige underholdet.

Kollektivt underhold

Det er også behov for støtte til utvikling og løfte livskvaliteten for det samfunnet hvor barnet bor – ofte landsbyer og fattige
områder. Dette gjøres gjennom bygging av forskoler, skoler, barnehjem, brønner, vannprosjekt, akutt nødhjelp ved naturkatastrofer, medisinsk hjelp til enkeltbarn/familier m.m. Dette er prosjekter som krever større beløp og investeringer. Her gjør
Trosgnisten egne innsamlinger, men samarbeider også med andre kirker og hjelpeorganisasjoner. Av det månedlige
underholdet avsettes det 20 %, som anvendes som bidrag til slike prosjekt gjennom året. Det kollektive underholdet kommer
både ditt barn og andre barn tilgode.

Administrasjon

En stor det av Trosgnistens arbeid gjøres på ideell basis, uten noen form for lønn. Vi har stor fokus på å holde de administrative
utgiftene så lave som mulig. For å drive arbeidet må vi imidlertid ha noen nøkkelressurser på kontoret, pluss nødvendig utstyr
og materiell for den løpende drift. For å kunne ivareta disse oppgavene, anvendes 15 % av det månedlige underholdet til å
dekke administrasjonskostnader.

Til slutt vil vi si en stor takk til alle som er med i fadderordningen.
På denne måten gir du plass for en til rundt ditt daglige bord.
Du får også en venn for livet, som husker på deg og dine i sine daglige bønner.

