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STYRETS LEDER
Mange steder i verden er det ingen selvfølge for 
barn å leke fordi de lever i fattigdom, flykter fra 
krig og konflikt, jobber lange dager, er plaget av 
sykdom, eller fordi de har nedsatt funksjonsevne. 

Right To Play sørget i 2019 for at 2,3 millioner barn 
som lever under slike forhold fikk lek inkludert i 
sin utdannelse og hverdag. Lek bidrar til at flere 
barn går på skole, lek lærer barn hvordan de skal 
beskytte seg mot sykdommer og lek lærer barn å 
utøve sine rettigheter.

Under mottoet Leave no one behind skal 
myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn 
mobilisere sammen for å bekjempe fattigdom og 
ulikheter innen 2030. De mest sårbare 
menneskene skal prioriteres. Ekskluderte 
grupper, som mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse 
minoriteter og jenter, er høyt representert blant 
de som lever i fattigdom. 

Jeg fikk selv oppleve Right To Play sitt arbeid på 
nært hold våren 2019 da jeg deltok på en felttur 
til Etiopia sammen med utøverambassadør Aksel 
Lund Svindal, kolleger i Right To Play Norge, og 
gullpartner Ness Risan & Partners.  Et av de 
sterkeste inntrykkene fra turen var da vi fikk se 
arbeidet ved en skole for autister og barn med 
funksjonsnedsettelser i hovedstaden Addis 
Abeba. Disse barna representerer en gruppe som 
har behov for mye hjelp for å komme seg 
gjennom skolegangen, men som dessverre svært 
ofte opplever å bli nedprioritert eller utelatt. Det 
var inspirerende å høre fra barna og lærerne om 
hvordan Right To Play sin lekbaserte læring bidrar 
positivt i barnas skolegang og oppvekst. Leken 
skaper trivsel, selvtillit og samhold, bidrar til en 
normalisering av hverdagen, og ikke minst er 
leken et viktig middel for læring og motivasjon. 
Resultatet er at flere barn fullfører skolen. Vi 
besøkte totalt 8 skoler i løpet av de dagene vi var i 
Etiopia, og det var svært betryggende å observere 
at Right To Play jobber effektivt og tett med 
lærere, lokale myndigheter og ikke minst barna. 

4 -M E S S A G E S

 An assortment of toys made from local resources 
by Primary School children in Rwanda. This school 
project	teaches	them	confidence,	self-expression	
and innovation.

Photo by Fred Hirwa

For å kunne bidra til en positiv utvikling er vi 
avhengige av gode og langsiktige 
samarbeidspartnere. Norad er per i dag vår 
viktigste støttespiller og bidrar med betydelige 
midler til 7 av våre prosjektland ut 2019. Right To 
Play har lagt ned en betydelig innsats i løpet av 
året for å utarbeide en ny søknad om støtte fra 
2020-2024.	Som	en	del	av	denne	prosessen	har	vi		
hatt en organisasjonsgjennomgang fra eksterne 
konsulenter, samt blitt evaluert av Norad gjennom 
deres «Resource Allocation Model». 
Resultatene fra disse prosessene viser at vi står 
sterkt som organisasjon. Dette gir økt motivasjon 
for vårt videre arbeid. 

Det er også svært gledelig å se det økende 
engasjementet blant næringslivet i Norge. Stadig 
flere bedrifter ser viktigheten av å samarbeide 
med organisasjoner for å nå FNs bærekraftsmål 
innen 2030. En investering i barns utvikling er 
ansett som et av de viktigste virkemidlene for 
bærekraftig utvikling i fremtiden. 

2019 ble et godt år for Right To Play Norge. Med ny 
innsamlingsrekord og effektiv kostnadskontroll 
har vi nok en gang klart å øke bidraget til 
utdanning	av	barn	i	Afrika,	Asia,	Nord-Amerika	og	
Midtøsten. Organisasjonen har hatt en god 
utvikling på flere inntektsområder. Vi lanserte vårt 
eget Right To Play Charity Event som ble en stor 
suksess. Bedrifter, privatpersoner og våre 
ambassadører deltok på en auksjonsmiddag med 
informasjon og underholdning. Right To Play 
Norge har også etablert et fastgiverkonsept for 
privatpersoner. Dette blir et av 
satsningsområdene for organisasjonen i årene 
som kommer. 

På vegne av styret og hele Right To Play 
ønsker jeg å takke alle som har støttet vårt arbeid 
i 2019; administrasjonen, offentlige myndigheter, 
bedriftspartnere, fastgivere, frivillige, private 
støttespillere og ambassadører. Dere har bidratt 
til å gi mange barn den livsviktige leken!

Styrets leder: Ted Skattum 
i Etiopia i 2019



WHERE WE WORK
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MIGRANT-	OG	FLYKTNINGBARN.
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KVALITET I UTDANNINGEN
FNs bærekraftsmål nr. 4: God utdanning.
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle.

Utdanning gir muligheter. Det er en rettighet for alle barn, men likevel er det mer 
enn	260	millioner	barn	utenfor	skolen	over	hele	verden.	I	tillegg	er	det	flere	
millioner som ikke lærer og dropper ut av skolen på grunn av mangel på nok 
kompetente	lærere	i	lokalsamfunnene.	Spesielt	jenter	møter	flere	barrierer	som	
hindrer dem i å få den samme muligheten til utdanning som gutter.

Arbeidet vårt fokuserer på både individuell og kollektiv endring. I 20 år har vi 
vært pionerer for nye, aktive, erfaringsbaserte undervisningsmetoder som
endrer	hvordan	barn	lærer.	Vi	jobber	både	i	utviklings-	og	humanitære	områder,	
og	hjelper	barn	i	situasjoner	som	spenner	fra	underfinansierte	
utdanningssystem	med	overfylte	klasserom	til	barn	på	flukt	fra	krise	og	konflikt.	
Vi samarbeider med lokale utdanningsmyndigheter for å kurse lærere og 
partnere om hvordan vi bruker disse metodene for å tenne en livslang glede til 
læring. Resultatet? Barn trives bedre på skolen og lærer mer.

VÅRT FOKUS
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I THAILAND, HAR  BARN   I  R I GHT  TO  PLAY  S INE 
PROGRAM 3X STØRRE SANNSYNLIGHET  T IL Å 
AKTIVT DELTA  I  K LASSEN ,  FREMFOR  ANDRE  BARN .

I	flyktningleiren	Mae	La	i	
Thailand, deltar disse barna i 

lek med tema kommunikasjon, 
aksept og samarbeid.

Foto: Right To Play Thailand
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L I K EST I LL I NG  MELLOM KJØNNENE
FNS bærekraftsmål nr. 5 – Likestilling mellom 
kjønnene. 
I	Right	To	Play-programmer	lærer	jenter	å	motstå	
barneekteskap,	si	nei	til	uønsket	sex	og	ta	vare	på	
seg selv. 

I Pakistan har vårt «Preventing Violence against 
Women and Girls» program (PVAWG) gitt 8000 
jenter kunnskap om kjønnsbasert vold. De 
lærte hvordan man kan utfordre ulikhet mellom 
kjønnene og stå opp for sine rettigheter, og endre 
måten kvinner og jenter blir behandlet over hele 
landet.

Gjennom nettverk som jentene har etablert fikk 
de utvekslet utfordringer, ideer og løsninger. 
Jentenettverkene fokuserte på å støtte hverandre 

og konfrontere mishandling av kvinner og jenter. 
Jentene som deltok i nettverket tok på seg lederroller 
i skolesammenheng, og i form av denne rollen ble de 
også til inspirasjon hos jevnaldrende. En viktig del av 
dette arbeidet var å diskutere sosiale normer samt 
lære hvordan barna kan snakke med foreldrene sine 
om problemer knyttet til disse normene. 

Gutter lærte å behandle jenter og kvinner med 
respekt, de ble talsmenn mot vold i hjemmet og 
ikke minst mot kjønnsbasert diskriminering. Slik ble 
guttene en støtte til jentene i sine lokalsamfunn. 
Opplevelsen av aggressiv oppførsel blant barna ble 
redusert med 33% blant gutter, og 59% blant jenter 
i Right To Play skoler som deltok i 
PVAWG-programmet.

I et klasserom i Pakistan lærer jenter 
leseferdighet ved å synge sanger. 

Foto: Right To Play Pakistan

I PAKISTAN, ER VOLD MOT JENTER FRA 

JEVNALDRENDE REDUSERT MED 59% PÅ 
20 SKOLER MED RIGHT TO PLAY PROGRAMMER

VÅRT FOKUS
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G OD  HELSE
FNs mål for bærekraftig utvikling nr. 3 - God helse 
FNs mål for bærekraftig utvikling krever slutt på epidemier som malaria, HIV og 
kolera innen 2030. De krever også universell tilgang og kunnskap om seksuell og 
reproduktiv helse, spesielt for ungdom.

Nylig deltok 110 000 barn i Ghana i et prosjekt hvor de lært hvordan de kan beskytte 
seg mot sykdommer gjennom håndvask og riktig bruk av hygieneartikler. I tillegg 
tok lokale samarbeidspartnere ansvaret med å oppgraderer sanitærfasilitetene på 
skolene samt fremtidig vedlikehold og rengjøring. Resultatet så langt viser at 83% 
av	skolen	som	deltok	har	 forbedret	håndvask-	og	hygienerutinene	blant	elver	og	
ansatte. En annen del av prosjektet var å forbedre informasjonsarbeidet rundt 
menstruasjonshygiene fra lærere til elever. Dette for å redusere stigma knyttet til 
menstruasjon, nå ut med riktig informasjon og trygge jentene. Både jenter og gutter 
ble satt i grupper for å diskutere hvordan menstruasjon påvirker jenters muligheter 
til blant annet å gå på skolen, og hvordan de samme kan forhindre at det skjer. 
Elevene	i	prosjektet	fikk	også	i	oppgave	å	lage	gjenbrukbare	bind,	som	ble	distribuert	
til jentene.  

Mer enn 19,000 barn, som 
Olive, deltar i Right To 

Play’s håndvaskprogram 
og forebygger smittsomme 

sykdommer.

Foto: Terence Babb

9 2 %  AV BARNA I 
R IGHT TO PROGRAMMENE  

I   RWANDA VET 
HVORDAN DE SKAL 

UNNGÅ SYKDOMMER SOM  
DYSENTERI VED Å VASKE 
HENDENE VS 76% AV 

ANDRE BARN.

VÅRT FOKUS
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500 000 jenter og gutter i Mali går ikke på 
skolen, og mange av de er involvert i farlig 
gruvearbeid. Våre programmer påvirker barn, 
lærere, foreldre og lokal samfunn til å si ja til 
skole og nei til barnearbeid.

Foto: Sasha Lezhnev

FNs mål for bærekraftig utvikling nr. 16 - Barnevern 
FNs mål for bærekraftig utvikling krever en slutt på 
overgrep, utnyttelse og alle former for vold mot barn innen 
2030. 

Jam Suka betyr å beskytte barn på det lokale språket, og er 
beskrivende for prosjektet som Right To Play startet i Mali i 
2016. Frem til 2021 skal Right To Play nå 85 000 barn i 
alderen	5-17	år	som	lever	under	vanskelige	forhold,	slik	at	de	
får beskyttelse og forbedret livssituasjon. Et av initiativene 
for å nå disse barna er Barneparlamentet som har blitt 
etablert i hovedstaden Bamako, og som har foreslått viktige 
endringer i landets lover, som for eksempel å beskytte barn 
mot barneekteskap og barnearbeid.  
 
Som en del av prosjektet har det blitt opprettet 
barnerettighetsklubber hvor barna bruker lek, poesi og 
drama for å informere sine lokalsamfunn om de negative 
effektene	ved	barnearbeid,	barneekteskap,	fysisk	
avstraffelse	og	annen	skadelig	praksis.	I	disse	samfunnene	
har barneekteskap allerede gått ned med 10%. Vi 
samarbeider også med lokale myndigheter og 
samfunnsledere	med	å	få	flere	barn	ut	av	farlig	arbeid	og	
tilbake på skolen.

BESKYTTELSE

SOM ET RESULTAT AV RIGHT TO PLAY 

PROGRAMMER I MALI I 2018, 

AVSLUTTET 1767 BARN 
ARBEID I GRUVENE OG STARTET PÅ SKOLEN.

VÅRT FOKUS
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FRED OG RETTFERDIGHET
FNs mål for bærekraftig utvikling nr. 16: Fred, 
rettferdighet.
1	av	5	barn	 i	verden	er	utsatt	 for	 konflikt.	De	vokser	
opp	i	samfunn	hvor	rasisme,	krig	og	konflikter	
ødelegger samfunnets kapasitet til å ta vare på dem.

I	SAHA-prosjektet	i	Jordan,	Libanon	og	Palestina
jobber vi med 57 000 barn som vokser opp i 
flyktningleirer	 eller	 som	 bor	 i	 samfunn	 med	 mange	

flyktninger.	Gjennom	prosjektet	blir	barna	på	tvers	av	
bakgrunn, etnisitet og kultur satt sammen gjennom 
tilpassede leker og aktiviteter. Hensikten er å lære 
barna å bli kjent med hverandre, skape tillitt, respekt 
og forståelse for å skape et godt samarbeid. 69% av 
barna som har deltatt i prosjektet oppgir at de har 
lært å respektere andres meninger. Denne metoden 
bidrar også til økt toleranse i lokalsamfunnene da 
barna kjenner og respekterer hverandre på tvers av 
kulturer.

Disse elevene i Palestina 
lærer å kommuniserer og 
løse	konflikter	gjennom	lek

Foto: Louise Wateridge

I  M IDTØSTEN, ER BARN SOM DELTAR I RIGHT TO PLAY´S PROGRAM  
3X MER SANNSYNLIG TIL Å UNNGÅ KONFLIKT, ENN ANDRE BARN.

VÅRT FOKUS
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I TANZANIA, 
SOM ET RESULTAT 
AV RIGHT TO PLAYS 
PROGRAMMER, HAR 

JENTER SOM SIER DE 
HAR SELVTILLIT T TIL 
Å SI NEI T IL UØNSKET 

SEX ØKT FRA
13% T IL 59% 

PÅ 18 MÅNEDER

I JORDAN, SIER 90% AV BARN
I RIGHT TO PLAY SINE PROGRAMMER AT 
DE BLIR ENGASJERT I  KLASSEROMMET
VS  57% AV  BARN  SOM  I K KE  ER  I 

R I GHT  TO  P LAY  PROGRAMMER

I THAILAND, SIER 60% AV BARN I FLYKTNINGLEIRE MED 
RIGHT TO PLAY PROGRAMMER, AT DE KAN REAGERE FREDFULLT  I  
KONFLIKTER VS 37% AV BARN SOM IKKE ER I RIGHT TO PLAY PROGRAMMER

92% AV BARNA I RIGHT TO PLAY 
PROGRAMMER I UGANDA VET HVORDAN  
DE SKAL  BESKYTTE SEG MOT HIV VS 42% 
AV BARN SOM IKKE ER I VÅRE PROGEAMMER

En	ung	jente	i	Etiopia	som	spiller	med	en	t-skjorteball.

Foto: Louise Wateridge
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I MAI 2019 BESØKTE RIGHT TO PLAY UTØVERAMBASSADØR AKSEL LUND SVINDAL 
VÅRE PROGRAMMER I ETIOPIA. HER FIKK HAN PÅ NÆRT HOLD OPPLEVE HVORDAN 
VI BRUKER LEK SOM METODE FOR Å BESKYTTE, UTDANNE OG STYRKE BARN. 

Right To Play har vært tilstede i Etiopia siden 2005, hvor vi har programmer rettet mot de mest 
marginaliserte	barna	og	barn	 i	flyktningleirer.	De	fleste	av	disse	barna	går	 ikke	på	skolen,	og	mange	er	
utsatt for barnearbeid, menneskehandel og barneekteskap. Vårt hovedfokus er å gi disse barna tilgang til 
skole, kvalitet i utdanningen, beskyttelse og læren om god helse. 

Disse fokusområdene kom tydelig frem da Aksel møtte barna i programmene våre i Addis Abeba og Wuchale. 
Gjennom	aktiviteter,	lek	og	sang	fikk	han	oppleve	hvordan	elevene	lærte	alt	fra	bokstaver,	navn	på	forskjellig	
dyr til landets historie. – Det som imponerer meg aller mest er engasjementet til lærerne, og hvordan de får 
med seg elevene, fortalte Aksel etter skolebesøkene. 

FELTTUR

MED  AKSEL  T I L  ET I OP I A
I	et	land	hvor	flere	millioner	barn	ikke	går	på	skolen,	og	
47%	av	jentene	slutter	før	de	starter	i	femte	klasse,	har	
lærerne en svært viktig rolle i å bevare elevene på
skolen. Derfor samarbeider vi med regjeringen,
lokale myndigheter og skoler i å kurse lærere til å bruke 
Right To Play sin læringsmetode i undervisningen. For 
skolegang	gir	ikke	bare	barn	skrive-,	lese	og	regne-
ferdigheter, men lærer dem også å å beskytte seg mot 
farlige sykdommer, om samhold, likestilling og sine
rettigheter.

Et annet tiltak vi også samarbeider med landets 
myndigheter om, er etablering av førskoler. Hensikten 
med førskolen er å minske avstanden mellom elevene, 
slik	at	flere	klarer	å	henge	med	når	de	starter	på	skolen,	
noe som resulterer i at færre slutter. Og i den lille byen 
Wuchale på landsbygda i Etiopia ble Aksel kjent med 
elever	 på	 skolens	 førskole.	 -Med	 førskolen	virker	 det	
som	de	klarer	å	rekruttere	mange	flere	til	førsteklasse,	
og at det er mange færre som detter fra underveis, sa 
Aksel etter besøket. 

Aksel	fikk	også	oppleve	den	brutale	virkeligheten	i	Etiopia	
da han møtte Zala* (16). Grunnet fattigdom og uvitenhet 
ble hun forsøkt giftet bort av moren sin da hun var 12 år. 
Medelever og lærere klarte å få henne ut av den håpløse 
situasjonen, og tilbake på skolen. Hadde det ikke vært for 
at Zala gikk på skolen, ville hun ikke hatt mulighet til å 
unnslippe tvangsekteskapet, forteller Aksel. 

Sikkerhetsnettet skolen gir i form av nettverk, trygge 
voksenpersoner og læren om rettigheter er helt
avgjørende for at mange barn unngår å bli utsatt for 
overgrep, utnyttelse og skadelige tradisjoner. 

-	Right	To	Play	gjør	en	fantastisk	jobb.	Lek,	skole	og	
utdanning i et trygt miljø, hvor man kan fokusere på å 
lære og ikke bekymre seg, fungerer fantastisk bra, 
Aksel Lund Svindal .

* Grunnet personvern er navnet endret

Photo by Fred Hirwa
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Lokale prosjekter
Ungdommene har nå startet å jobbe ut prosjekter i 
sine respektive land, som de i løpet av 2020 skal 
gjennomføre	 i	sine	 lokalsamfunn.	 	-	Vi	skal	starte	et	
kriminalitetsforebyggende prosjekt, med mål om å 
nå ungdom. Gjennom aktiviteter skal vi få til noe som 
bidrar til en positiv samfunnseffekt. Idrett har et veld-
ig sunt verdigrunnlag; du får samarbeidsevne, fair 
play, du bli mer strukturert, du jobber mer målrettet 
og du får ansvarsfølelse. Det gir en positiv struktur, 
sier Catherine, Thilia, Stian og Vibeke fra Lørenskog 
videregående skole.

Ungdomsledere
I likhet med ungdomslederne i landene hvor Right 
To Play har programmer, vil de norske ungdommene 
skape varige endringer i sine samfunn. De vil bidra 
til gjennomføring av aktiviteter, undervisning, infor-
masjonsarbeid og til å bygge nettverk. I tillegg vil de 
opparbeide seg viktig kunnskap og erfaring, som ikke 
bare er verdifullt for omgivelsene men også for deres 
egenutvikling.

Kurset var i regi av Association of South East  
Nations (ASEAN), Utenriksdepartementet
representert av den Norske ambassaden i
Jakarta og Right To Play. Over femti unge fra hele 
ASEAN-regionen	i	tillegg	til	de	norske
ungdommene deltok på en ukes workshop i
Bangkok. Fokuset var hvordan man kan forhindre 
kriminalitet og skape utvikling, fred og ledelse ved 
å bruke lek som metode for læring og utvikling.

Med lek og idrett som metode
Ungdommene	ble	kurset	i	ledelse	og	prosjekt-
styring,	samt	gjennomføring	av	fredsskapende-	og	
kriminalitetsforebyggende aktiviteter ved å bruke 
lek og idrett som metode. Etterspørselen i ASEAN 
regionen for innføring av denne metodikken var 
bakgrunnen for igangsettelsen av lederutviklings 
kurset. Hensikten er at ungdommene som deltar 
på	kurset	selv	skal	avholde	prosjekter	 i	sine	 lokal-	
samfunn, som skal være kriminalforebyggende og 
ha en positiv samfunnseffekt.

N O R S K E  U N G D O M M E R  P Å 
L E D E R K U R S  M E D  R I G H T  T O  P L A Y

LEDERUTVIKLING

I MIDTEN AV NOVEMBER 2019 REISTE 10 ELEVER FRA VÅRE SAMARBEIDS-
SKOLER, BJERKE- OG LØRENSKOG VIDEREGÅENDE SKOLE, TIL BANGKOK FOR Å 
DELTA PÅ LEDERUTVIKLINGSKURSET: «ASEAN YOUTH SPORT FOR 
DEVELOPMENT, PEACE AND LEADERSHIP».  

Det ligger mye mer i 
ledelse enn å bestemme 
hva andre skal gjøre. 
Hugo (17), Bjerke
videregående skole

Løsningen i leken kan
overføres til hvordan

man løser et problem i
samfunnet. Tamara (17), 

Bjerke videregående skole
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STYRETS BERETNING

I Libanon lærer barna om likestilling gjennom lagspill.

Foto: Louise Wateridge

STYRETS BERETNING
Right To Play samlet inn ca. 11,7 millioner fra 
bedriftspartnere, arrangementer og donasjoner 
fra enkeltpersoner i 2019. Dette er en betydelig 
økning fra 2018. I tillegg til dette kommer 
samarbeidsavtalen	 med	 Norad	 for	 2016-2019	
og tilleggsavtalen for Mali som er gjeldende fra 
2017-2021.

ADMINISTRASJON

Right To Play Norge har i 2019 hatt følgende 
styresammensetning:
 
Styreleder                  Ted Skattum 
Styremedlem             Kristin Skauan Kleven                      
Styremedlem             Denise Ringnes
Styremedlem             Nils Thommessen
Styremedlem             Johann Olav Koss
Styremedlem             Jan Kvalheim 
Styremedlem             Roger Solheim 

Styret har arbeidet på frivillig basis uten 
styrehonorar. Johann Olav Koss har vært det 
Norske kontorets medlem i det internasjonale 
styret i 2019.

Det har blitt gjennomført fem styremøter i 2019. 
Utover dette har styremedlemmene bidratt på 
ulike områder basert på interessefelt og 
kompetanse. 

Hovedoppgavene til styret har vært å gi 
fortløpende innspill på strategi og drift, følge 
opp budsjett og regnskap, samt bidra med
annen støtte til administrasjonen. Styret har 
også deltatt på utvalgte arrangementer.
 
Right To Plays administrasjon har hatt endringer 
i 2019 – June Vespestad ble engasjert i et 
vikariat	som	Event	og	Marketing	Officer	fra
1. april. Vilgunn Kronstad ble ansatt som 
Partnership Manager fra 1. oktober.

Administrasjonen består per 31/12 2019 av 6 
personer og har kontorplass på Ullevaal Stadion. 

ØKONOMI

Regnskapet til Right To Play Norge har i 2019 
blitt ført av regnskapsbyrået Intunor AS. Byrået 
har også ansvaret for lønnskjøring. Revisor er 
Deloitte AS. Regnskapet for Right To Play Norge 
2019 viser et positivt aktivitetsregnskap på 
kr. 383 902.

FOKUSOMRÅDER

Hvert år sørger Right To Play for at 2,3 millioner 
barn får lek inkludert i sin hverdag. Gjennom 
leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik 

at de blir bedre rustet til å forme sin egen 
fremtid. Vi bruker lek til for å forbedre barnas 
levevilkår gjennom disse fem hovedområdene;

Kvalitet i utdanningen
Ved å innføre morsom, inkluderende og 
engasjerende lek i undervisningen øker vi barnas 
motivasjon til å lære og gå på skolen.

Likestilling mellom kjønnene
Gjennom lek gir vi barn en stemme slik at de 
bruker sin rett til likestilling, utdanning, verdighet 
og trygghet

God helse
Vi bruker lek for å lære barn om ernæring, 
hygiene og hvordan de skal beskytte seg mot 
alvorlige sykdommer.

Barns rettigheter og beskyttelse
Gjennom lek lærer vi barn hvordan de kan utøve 
sine rettigheter og beskytte seg mot vold og 
diskriminering.

Trygge og inkluderende samfunn
Ved å bruke lek som verktøy lærer vi barna å 
samarbeide, inkludere og respektere hverandre.

SAMARBEIDSAVTALE MED NORAD

Right To Play Norge har en samarbeidsavtale 
med	 Norad	 for	 perioden	 2016-2019.	 Avtalen	 er	
på 30,5 millioner kroner i året og er underlagt 
Norads avdeling for sivilt samfunn, seksjon for 
sivilt samfunn, utdanning, helse og samordning 
av brede avtaler. Avtalen støtter prosjekter i seks 
land: Jordan, Libanon, Palestina (Vestbredden og 
Gaza) Etiopia, Mosambik og Tanzania. 

I tillegg til den hovedavtalen med Norad, har Right 
To Play en tilleggsavtale for Mali. Avtalen har en 
ramme på total 35 millioner kroner for perioden 
2017-2021.	Right	To	Play	Norge	har	
hovedansvaret for rapporteringen til Norad.

Right To Play har i 2019 sendt inn søknad til Norad 
om	forlengelse	av	samarbeidsavtalen	fra	2020-
2024.	Etter	innledende	vurderinger	gikk	Right	To	
Play videre til fullstendig «Resource Allocation 
Model» (RAM) vurdering med poengberegning. 
Søknaden	 fikk	meget	 gode	 tilbakemeldinger	 og	
total poengsum havnet over gjennomsnittet for 
organisasjonene. Basert på dette anser styret at 
det er stor sannsynlighet for at søknaden 
innvilges.
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HØYDEPUNKTERCHARITY EVENT
I juni arrangerte vi vårt første egne Charity Event, en 
auksjonsmiddag på Bristol Hotel i Oslo med 150 deltagere. 
Kvelden satte fokus på den livsviktige leken og besto av 
underholdning, foredrag både fra utøverambassadører som 
har vært på feltreise og fra vår grunnlegger Johann Olav Koss, 
samt en auksjon. Til sammen ble det samlet inn midler til å 
holde over 5500 barn i aktivitet i et år i våre programmer. 

LØPEDUGNAD 
I samarbeid med vår gullpartner Santander arrangerte vi 
i oktober en løpedugnad både i Oslo og Stavanger for å 
sette fokus på vårt arbeid mot barneekteskap i 
Etiopia. 1250 små og store deltagere løp til sammen 
nesten 3000 runder på ca. 3 km. For hver runde som ble 
løpt, donerte Santander et beløp til Right To Play. 

KEVIN KEEGAN EVENT
Team Seiko inviterte til veldedighetsmiddag og foredrag 
med Kevin Keegan i Sandnes. Foruten å gi overskuddet 
fra arrangementet til vårt arbeid var det også en auksjon 
til inntekt for Right To Play. Bidraget gir mer enn 1200 
barn mulighet til å delta i våre programmer. 

TEAM RIGHT TO PLAY
Right	 To	 Play	 er	 veldedig	 partner	 til	 flere	 løp	 som  
Sentrumsløpet, Holmenkollstafetten og Oslo Maraton. 
Over 350 personer løp for en god sak gjennom å melde seg 
på via Team Right To Play på ulike løp hvor deltakeravgiften 
går uavkortet til vårt arbeid, og nesten 500 lag løp med 
Right To Play sin stafettpinne på Holmenkollstafetten. 

FASTGIVER REKRUTTERING
I begynnelsen av året startet vi direkte rekruttering av 
fastgivere i samarbeide med Storm Communications. 
Rekrutteringen ga positive resultater og god oppslut-
ning blant målgruppen om å støtte Right To Play med et 
fast månedlig beløp. I snitt bidrar hver av våre fastgivere 
til å gi 12 barn deltagelse i våre prosjekter i et år.

På Vårt Charity Event ble det samlet inn 
midler til å holde over 5500 barn i 
aktivitet i et år i våre programmer. 
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PARTNEREPARTNERE 
 

GULLPARTNERE
Santander
Anton Sport
Byggmakker Skattum
Taconic
Ness, Risan & Partners
Wilh. Wilhelmsen

SØLVPARTNERE
Avia
Zeiner
Dentsu Aegis Network
K. Aspelund AS

BRONSEPARTNERE
Klubb Ullevaal
Hertz Bilpool
Topaz of Norway
Egil Verne
Pecunia
Madshus
Sportsmaster
Springtime Group

STØTTESPILLERE  
Addenda
Mbrain
Lycky  Bowl
Collage Schollarship USA
Concept restaurants as
Fieldwork
Team Raske Gutter
Raw Trening

EVENTPARTNERE 
Oslo Business Forum
Corporate Cup
Holmenkollstafetten
Asics Sentrumsløpet
BMW Oslo Maraton
Oslo Triatlon
Trondheim Maraton
3-sjøers	løpet
Blinkfestivalen

ANDRE BIDRAGSYTERE
Erna og Knut Engs barnefond

I samarbeid med vår gullpartner Santander 
Consumer bank, arrangerte vi løpedugnad, 
hvor Santander donerte penger for hver 
runde som ble løpt.

Uten gode samarbeidspartnere ville det ikke 
vært mulig for oss å skape de resultatene vi 
gjør. I 2019 har vi både forlenget eksisterende 
og signert nye avtaler med både næringslivet og 
eventer. Her ser dere våre støttespillere i 2019.
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AMBASSADØRER

AMBASSADØRER

ALPINT
Kjetil Jansrud
Aksel Lund Svindal
Ragnhild Mowinckel

BRYTING
Stig André Berge

BEACHVOLLEYBALL
Christian Sørum
Anders Mol 
Hendrik Mol
Mathias Berntsen 

CURLING
Landslaget for herrer med 
skip Thomas Ulsrud 

FIFA E-FOTBALL
Marius Hjerpeseth 

FREESTYLE
Tiril Sjaastad Christiansen 

FRIIDRETT
Henrik Ingebrigtsen
Karoline Bjerkeli Grøvdal
Sondre Nordstad Moen 

GOLF
Suzann Pettersen
Caroline Martens 

HÅNDBALL
Joakim Hykkerud

ISHOCKEY
Mats Zuccarello 
Vålerenga Ishockey

RIGHT TO PLAY HAR MANGE FANTASTISKE AMBASSADØRER SOM BRUKER SIN 

INNFLYTELSE TIL Å BELYSE VÅRT ARBEID. I 2019 BIDRO DE GJENNOM KAMPANJER 

I SOSIALE MEDIER, FELTTUR OG DELTAKELSE PÅ ARRANGEMENTER. HER ER EN 

OVERSIKT OVER VÅRE AMBASSADØRER PER 31.12.2019.
Noen av våre ambassadører 
som deltok på vårt Charity 
Event i juni 2019.

INFLUENSER
Martine Halvorsen

KOMBINERT
Magnus Moan

LANGRENN
Therese Johaug
Marthe	Kristoffersen	
Ingvild Flugstad Østberg

Team Ragde Eiendom

ROING
Birgit Skarstein

RALLY
Andreas Mikkelsen

Anders	Jæger-Amland

SKISKYTING
Tarjei Bø
Johannes Thingnes Bø
Synnøve Solemdal 

SVØMMING
Sarah Louise Rung

SKØYTER
Ida Njåtun

SYKLING
Sven Erik Bystrøm

TENNIS
Casper Ruud
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