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Right To Play skal gjennom utdanning, lek og idrett bedre barn og unges
hverdag i verdens mest vanskeligstilte områder. Våre prosjekter fremmer
utdanning, helse og fredsskapende arbeid i 18 land. Resultatet er at flere
barn trives bedre på skolen, får økt kunnskap om helse, barns rettigheter
og likestilling.
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• Vi skaper inkluderende og trygge læringsmiljø for alle. Vårt mål er
at skolene vi samarbeider med er fri for mobbing og fysisk avstraffelse, og
at jenter er verdsatt og respektert på lik linje med gutter.
• Vi bruker undervisningsmetoder som fremmer elevdeltakelse og
læring. Vårt mål er at elevene samarbeider og reflekterer over det de
lærer, at de er aktive og deltar i diskusjoner og stiller spørsmål til lærerne.
Vi vil at flere elever lærer mer og fullfører grunnskolen.
• Vi gir barn og unge muligheten til å ta del i lek- og idrettsaktiviteter. Lek og idrett styrker vennskap og relasjoner, og bidrar til et mer
positivt læringsmiljø. I enkelte tilfeller kan lek og idrett også bedre akademiske prestasjoner.
• Vi har tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører, nasjonale og
lokale utdanningsmyndigheter. I samarbeid med lokale sivilsamfunnsaktører jobber vi får å styrke barns rettigheter, likestilling og inkludering. I
samarbeid med nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter jobber vi for
å øke kvaliteten på undervisningen, og sikre at barn og unge får utdanning av god kvalitet.
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2016 ble et godt år for Right To Play Norge. Vi styrket vår posisjon som en viktig bidragsyter i utviklingen av barn og ungdom i vanskeligstilte deler av verden.
I motsetning til bedrifter i
næringslivet, kan vi dessverre ikke bruke årsrapporten til å klappe hverandre
på skuldrene og si «vel blåst», men vi kan formidle at vi har nådd våre delmål
for å skape en bedre verden for millioner av barn. Samtidig opplever vi at oppgavene foran oss øker i kompleksitet og omfang. Det er flere og flere barn
som er avhengige av at vi bryr oss - hver dag. Jeg håper alle som leser denne
årsrapporten får en god forståelse av hva vi gjør og blir motivert til å støtte opp
om vårt viktige arbeid. Som styreleder i Right To Play Norge er jeg mer motivert
enn noen gang til å bidra til en videre utvikling av vår organisasjon vel vitende
om at selv små bidrag på alle nivåer faktisk gjør en forskjell.
Vi er avhengige av gode samarbeidspartnere for å fortsette vårt arbeid. Norad
er den største samarbeidspartneren til det norske kontoret. I første kvartal
2016 ble det gjennomført en ekstern sluttevaluering av Right To Play Norge sin
prosjektavtale med Norad fra 2013-2015. Resultatene fra evalueringen støtter
opp om vår metodikk og vår tilnærming til utdanning. Den legger spesielt vekt
på de aktivitetsbaserte undervisningsmetodene, og mener de er godt egnet
til å skape positive læringsmiljøer for elevene og å bidra til å bedre elevenes
sosiale ferdigheter og læringsevne.
I 2016 signerte Right To Play Norge en samarbeidsavtale med Norad for perioden 2016-2019. Den nye avtalen er på 30,5 millioner kroner i året og støtter prosjekter i åtte land. 90 prosent av tilskuddet er øremerket utdanning og
arbeidet med å skape inkluderende og trygge læringsmiljøer for alle. Vi stolte
av støtten vi får fra Norad og ser frem til å fortsette samarbeidet i årene som
kommer.
I løpet av året jobbet vi aktivt med å få flere bedriftspartnere, samtidig som vi i
enda større grad aktiviserte nåværende bedriftssamarbeid. Med bakgrunn i de
nye bærekraftsmålene for 2030, og det økende fokuset rundt sosialt ansvar for
bedrifter, arrangerte vi seminaret Responsibility Works sammen med Santander Bank. Seminaret ønsket å belyse bredden innenfor samfunnsansvar og gi
eksempler på hvordan det offentlige, næringslivet, idretten og privatpersoner
kan jobbe sammen for en mer bærekraftig fremtid. Seminaret ble en stor suk-

sess, og kapasiteter som Sir Richard Branson, H.K.H. Kronprins Haakon og
Johan Olav Koss med flere delte av sin kunnskap og inspirerte deltagerne.
En som virkelig tar sin del av ansvaret, er vår utøverambassadør Mats Zuccarello. Right To Play arrangementet i Stavanger, Zuccarello All Star Game, ble
nok en gang en stor suksess. Det resulterte i en fullsatt arena under showkampen og ny innsamlingsrekord under auksjonsmiddagen på kvelden. Å jobbe
sammen med Mats, og våre andre utøverambassadører, er svært motiverende
og det gir oss både økt kjennskap og økte inntekter.
I løpet av året åpnet det seg en ny og spennende mulighet for Right To Play i
Sverige. Det norske kontoret har vært sterkt involvert i prosessen rundt opprettelsen av det svenske kontoret i Stockholm. Vi ser frem til å jobbe tett med
Right To Play Sverige rundt både bedriftspartnere, ambassadører og events.
Jimmy Vika har fungert som konstituert National Director i 2016. Styret valgte
å tilby han fast stilling som leder for det norske kontoret fra januar 2017. Styret
er svært tilfreds med den gode jobben som gjøres ved det norske kontoret.
Avslutningsvis vil jeg takke mine gode kolleger i styret for et svært godt samarbeid i et aktivt år. Det ble en spesiell avslutning av året for alle i Right To Play da
vår nestleder i det norske styret, og styremedlem i Right To Play Internasjonalt,
Anne Kristin Sydnes(60) ble gradvis sykere og døde i begynnelsen av mars
2017. Anne Kristin jobbet utrettelig med samfunnsansvar på alle plan. Hun
trodde helhjertet på effektene av lekbasert læring og hadde et spesiell omsorg
for jenters utvikling, rettigheter og utdanning. Vi kommer til å savne Anne
Kristin i vårt videre arbeid.
På vegne av styret ønsker jeg å rette en stor takk til alle som støtter vårt arbeid;
medarbeidere, offentlige myndigheter, frivillige, bedriftspartnere, månedsgivere, individuelle støttespillere og våre flotte ambassadører. Jeg er stolt av å være
styreleder i en organisasjon som gjør det mulig for barn som har det vanskelig
å se for seg en fremtid med håp og drømmer.

Ted Skattum
Styreleder
Right To Play Norge
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GOD UTDANNING

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv.
FNs Bærekraftsmål nummer fire sier derfor at alle jenter og gutter skal ha
lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis. Det har vært en enorm
økning i andelen barn i verden som går på skole. Framgangen er spesielt
stor når det gjelder jenter og kvinner. Likevel er det fortsatt altfor mange
som ikke kan lese og skrive.

VÅRT TEAM
Right To Play har prosjekter i 18 land. Det er landkontorene, i tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører, nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter, som har ansvaret for implementeringen av prosjektene. Det er her
vi skal vise til resultater og det er også her vi investerer det meste av
våre innsamlede midler.
16 av de 18 landkontorene er fordelt på to regioner. Regionskontoret
for Midtøsten og Asia har ansvaret for: Jordan, Libanon, Palestina (Vestbredden og Gaza), Pakistan, Thailand og Kina, mens Regionskontoret
for Afrika har ansvaret for: Benin, Burundi, Etiopia, Ghana, Liberia, Mali,
Mosambik, Rwanda, Tanzania og Uganda. Canada og USA har selvstendige prosjektkontorer. Oppgaven til regionskontorene er å bygge relasjoner med likesinnede organisasjoner, samt håndtere og støtte opp om de
ulike landkontorene og deres prosjekter. Hovedkontoret er stasjonert i
Toronto, Canada, og har det overordnede ansvaret for den daglige driften
av organisasjonen. I tillegg til hovedkontoret har Right To Play syv nasjonskontor: Canada, Nederland, Norge, Storbritannia, Sveits, Tyskland
og USA. 8. desember 2016 ble det også registrert et nasjonskontor i
Stockholm, Sverige, som foreløpig er underlagt det norske kontoret. Nasjonskontorene jobber med fundraising og skaper bevissthet om Right To
Play i sine respektive land.
RELIGIØST OG POLITISK UAVHENGIG
Right To Play er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon. I noen tilfeller samarbeider landkontorene våre med lokale religiøse organisasjoner
for å nå ut til de mest marginaliserte barna, men da uten å uttrykke støtte
for det religiøse synet til disse organisasjonene.

Utdanning
Right To Play kurser lærere i bruken av undervisningsmetoder som fremmer elevdeltakelse og læring. Etter at lærerne på skolene Right To Play
samarbeider med begynte å implementere de aktivitetsbaserte undervisningsmetodene har både elever og lærere vært vitne til betydelige forbedringer i læringsmiljøet (Tanzania). Observasjoner gjennomført på skoler
Right To Play samarbeider med viste at 78,0% av lærerne hadde klart å
skape et positivet læringsmiljø, sammenlignet med bare 32,0% av kontrollgruppen. Den økte graden av elevdeltakelse i undervisningen, skilte
seg ut som det mest positive resultatet (Tanzania). Det ble observert en
betydelig fremgang i elevenes prestasjoner på skolen. Den gjennomsnittlige scoren for alle elever i skoler Right To Play samarbeider med økte fra
56,5% til 65,0%, og var 10,1% høyere enn kontrollgruppen (Pakistan).
Helse, vann og sanitære forhold
Lærere Right To Play samarbeider med jobber for å bedre de hygieniske
forholdene i barnehagen og grunnskolen. Aktiviteter med de yngste barna har spesielt fokus på riktig praktisering av håndvask. Ved starten av
prosjektet var det kun 39,0% av barna som rapporterte korrekt kunnskap
om riktig praksis av håndvask. Dette tallet steg til 54,0% halvveis ut i prosjektet. I sluttevalueringen rapporterte både jenter og gutter i grunnskolen at har fått en bedre forståelse for betydningen av personlig hygiene
(Libanon).
Likestilling mellom kjønnene
Observasjoner og samtaler med elevene viste økt grad av selvtillit, særlig
blant jentene. Flere jenter tar nå aktivt del i undervisningen og deler sine
ideer, tanker og synspunkter med de andre elevene i klassen (Libanon).
Right To Play samarbeider med kvinnegrupper om å øke og forståelsen
av viktigheten med jenter og kvinner i lederroller. Samarbeidet har også
fokus på å øke kunnskapen om kvinners rettigheter og å mobilisere foreldre til å ta jenters rett til utdanning på alvor. Kvinnegruppene diskuterer
blant annet jenters rolle i familien, at de skal like muligheter og må være
mer involvert i beslutningsprosessen som angår dem selv (Pakistan).

EFFEKTEN AV RIGHT TO PLAY SITT ARBEID
I første kvartal 2016 ble det gjennomført en ekstern sluttevaluering av
Right To Play Norge sin prosjektavtale med Norad fra 2013-2015. Avtalen
omfattet ni land: Burundi, Etiopia, Jordan, Libanon, Mosambik, Pakistan,
Palestina (Vestbredden og Gaza), Tanzania og Uganda. Her er en oversikt
over resultatene fra den evalueringen.
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Sosiale ferdigheter
Lærernes implementering av de aktivitetsbaserte undervisningsmetodene har hatt en positiv effekt på elevenes holdning til skolen, styrket
relasjonen mellom lærerne og elevene, og relasjonen elevene imellom
(Burundi, Libanon, Pakistan og Tanzania).
Right To Play har hatt en betydelig innvirkning på elevenes sosiale
ferdigheter i de skolene vi samarbeider med. De aktivitetsbaserte undervisningsmetodene har hatt en positiv innflytelse, særlig på gutter, som
har gått fra å ha en destruktiv rolle i klassen til å samarbeide bedre med
medelevene (Libanon).
Elevene på skoler Right To Play samarbeider med har økt sine sosiale
ferdigheter med 7,5%, mens tall fra kontrollgruppen viser en reduksjon
på 10,5%. Det er spesielt elevenes selvfølelse som har økt. Her har det
vært en forbedring på 14,6% til totalt 78,7% (Burundi).
Right To Play har i flere år hatt fokus på barn og unges evne til å løse
konflikter på en ikke-voldelig måte, særlig i land med mye konflikter.
Sluttevalueringen viser at barn og unges evne til å håndtere konflikter
har økt i løpet av prosjektperioden med 17,7% til 85,9%. Dette er et
godt resultat i en kontekst av økende politiske spenninger (Burundi).
Right To Play sine aktivitetsbaserte undervisningsmetoder har bidratt til
å øke barn og unges forståelse for hvordan de kan håndtere ulike typer
konflikter, og hva de kan gjøre når venner og medelever havner i konflikt
med hverandre. På spørsmål om hvordan de løser konflikter, svarte barn
og unge at de går inn som en tredjepart uten å ta parti, lytter til begge
parters argumenter, finner årsaken til problemet, for deretter snakke om
det og finne frem til en løsning (Neudorf, 2015).

Bærekraftig utvikling
Right To Play har tett samarbeid med sivilsamfunnsaktører, nasjonale
og lokale utdanningsmyndigheter. I samarbeid med nasjonale og lokale
utdanningsmyndigheter jobber vi for å øke kvaliteten på undervisningen,
og sikre at barn og unge får utdanning av god kvalitet. I Pakistan har
Right To Play støttet utviklingen av en ny nasjonal læreplan i kroppsøving. Dette er et viktig bidrag i arbeidet med å skape inkluderende og
trygge læringsmiljø for alle og øke kvaliteten på utdanningen.
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Konklusjon
Sluttevalueringen støtter opp om Right To Play sin metodikk og
tilnærming til utdanning. Den legger spesielt vekt på de aktivitetsbaserte undervisningsmetodene, og mener de er godt egnet til å skape
positive læringsmiljø for elevene, samt bidra til å bedre elevenes sosiale
ferdigheter.
Et av de mest fremtredende resultatene av Right To Play sitt arbeid, er
måten de aktivitetsbaserte undervisningsmetoden har styrket relasjonen
mellom lærerne og elevene. Kjernen i denne endringen er introduksjonen
av undervisningsmetoder som får elevene til å samarbeide og reflektere
over det de lærer, og skape aktivitet og deltakelse i diskusjoner. Dette er
en metodikk som i stor grad skiller seg fra vanlig pedagogisk tilnærming
i de landene Right To Play opererer i, og representerer et skifte fra en
lærer-sentrert undervisning til en mer elev-sentrert.
Right To Play bør utvikle en langsiktig strategi for hvordan organisasjonens tilnærming til utdanning kan oppnå resultater på nasjonalt nivå,
inkludert offentlige utdanningsinstitusjoner, lærerutdanningsinstitusjoner,
relevant høyere utdanning og forskningsinstitusjoner i de respektive
landene organisasjonen opererer i.
En del av måleinstrumentene brukt i sluttevalueringen ga lite rom for
deltakerne til å lære og dra nytte av prosessen, eller å ha innflytelse på
den. Gode medvirkningsprosesser kan generere læring og eierskap og
bli et element i kapasitetsbygging av deltakerne. Det er ønskelig at Right
To Play jobber videre med dette i sitt fremtidige arbeid.
SAMARBEIDSAVTALE MED NORAD 2016-2019
I 2016 signerte Right To Play Norge en samarbeidsavtale med Norad for
perioden 2016-2019. Den nye avtalen er på 30,5 millioner kroner i året
og er underlagt Norads avdeling for sivilt samfunn. Avtalen støtter prosjekter i åtte land: Jordan, Libanon og Palestina (Vestbredden og Gaza) i
Midtøsten og Burundi, Etiopia, Mosambik, Tanzania og Uganda i Afrika.
90% av tilskuddet er øremerket utdanning og Right To Play sitt arbeid
med å skape inkluderende og trygge læringsmiljø for alle.

STYRETS BERETNING
Right To Play satte ny innsamlingsrekord i 2016. Vi har fått inn ca. 8,3
millioner fra bedriftspartnere, arrangementer og donasjoner fra enkeltpersoner. Organisasjonen signerte en ny 4-årig samarbeidsavtale med
Norad som innebærer en støtte på kr. 30,5 millioner per år, totalt kr. 122
millioner under avtaleperioden fra 2016-2019. Right To Play International
startet arbeidet med å revidere strategiplanen som vil være gjeldende fra
2017-2020
Administrasjon
Right To Play Norge har i 2016 hatt følgende styresammensetning:
Styreleder
Ted Skattum
Nestleder
Anne Kristin Sydnes
Styremedlem
Berly Lund Grønning
Styremedlem
Denise Ringnes
Styremedlem
Nils Thommessen
Styremedlem
Johann Olav Koss
Styremedlem
Glenn Solberg
Styremedlem
Jan Kvalheim
Styremedlem
Åse Kleveland

ØKONOMI
Regnskapet til Right To Play Norge har i 2016 blitt ført av regnskapsbyrået Istinn Regnskap AS. Byrået har også ansvaret for lønnskjøring. Revisor
er Deloitte AS.
Regnskapet for Right To Play Norge 2016 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr976460. Right To Play har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2016
med deltakelse på mange arrangementer. Skiskytter VM i Holmenkollen,
YT Holmenkollstafetten og Oslo Maraton er eksempler på arrangementer
som genererte midler. Mats Zuccarello stod for årets største event bidrag
gjennom Zuccarello All Star Game i Stavanger. Dette eventet alene genererte kr. 2 millioner brutto.
Det har blitt inngått flere nye langsiktige samarbeidsavtaler med bedrifter,
samt at vi har hatt økte inntekter fra privatpersoner som donerer.
DEN TOTALE ØKONOMISKE STØTTEN ER I 2016 GITT TIL FØLGENDE
PROSJEKTER:
• Fra NORAD til prosjekter i Burundi, Etiopia, Mosambik, Tanzania og
Uganda (Afrika)
• Fra NORAD til prosjekter i Jordan, Libanon og Palestina (Midtøsten)

Nestleder Anne Kristin Sydnes har vært det Norske kontorets medlem i
det internasjonale styret i 2016. Styret har arbeidet på frivillig basis uten
styrehonorar og har bidratt med bred kompetanse og nettverksbygging.
Denne innsatsen er svært verdifull for vår organisasjon.
Right To Plays administrasjon har hatt endringer i 2016. Seniorrådgiver
Laila Andresen avsluttet sitt arbeidsforhold hos Right To Play 31. desember 2016. Organisasjonen ansatte Thora Ingeborg Dystebakken som
Event og Fundraising Manager 1. november.
Jimmy Vika har fungert som konstituert National Director i 2016. Styret
valgte i desember å tilby han fast stilling som leder for det Norske kontoret. Den faste stillingen blir gjeldende fra 1. januar 2017.Hele administrasjonen har kontorplass på Ullevål Stadion. Right To Play har også en
regnskapsmedarbeider på timebasis.
Styret har hatt fem styremøter i 2016. Utover dette har de enkelte styremedlemmene bidratt på ulike områder på bakgrunn av interessefelt og
kompetanse. Hovedoppgavene til styret har vært å gi fortløpende innspill
til strategiplanen til Right To PlayNorge, samt følge opp budsjett og regnskap. Styret har også bidratt til innspill på nye inntektskilder og deltatt på
utvalgte arrangementer.
Right To Play Årsrapport 2016
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Byggmakker Skattum
Byggmakker Skattum har i en årrekke støttet opp om samfunnsnyttige
tiltak og har fra 2013 hatt en 4-års avtale som nasjonal partner. Bedriften ønsker gjennom stiftelsen ”Skattum Ansvar” å vise at de tar et samfunnsansvar og ønsker å gi et bidrag til barn og unge som ikke har samme mulighet til å drive med lek, idrett og aktivitet. Bedriften gav i 2016 et
betydelig fast støttebeløp til Right To Plays arbeid samt at de gjennomførte en kampanje i butikk til inntekt for Right To Play.

OM PROSJEKTENE MED OFFENTLIG STØTTE:
Right To Play mottok støtte fra Norad for 8 land i 2016. Støtten fra Norad
hadde i hovedsak fokus på utdanning. Right To Play jobber for at alle
barn skal ha rett til å gå på skole og få utdanning av god kvalitet ved å:
1) Skape inkluderende og trygge læringsmiljø for alle; 2) Kapasitetsbygge
lærere i bruken av undervisningsmetoder som fremmer elevdeltakelse og
læring; 3) Gi barn og unge muligheten til å ta del i lek- og idrettsaktiviteter; og 4) Utvikle og styrke samarbeid med sivilsamfunnsaktører, lokale
og nasjonale utdanningsmyndigheter. Right To Play er ansvarlig for den
overordnede rapporteringen til Norad. Rapporteringen skjer i nært samarbeid med de respektive partnerne, landkontorene, regionskontorene og
hovedkontoret i Canada.

SAMARBEIDSPARTNERE
GULLPARTNERE
Santander
Santander gikk inn som gullpartner i januar 2016. Med denne avtalen ønsker de å bygge stolthet og engasjement internt i Santander. «Å gi tilbake
til samfunnet er viktig for vår organisasjon, og det er derfor en stor glede
for Santander å støtte det fantastiske arbeidet Right To Play gjør for barn
og unge i vanskeligstilte områder, sier Knut Øvernes, administrerende direktør i Santander Consumer Bank i Norge. Santander og Right To Play
har i 2016 blant arrangert et seminar om samfunnsansvar på Folketeateret. Det har også blitt gjennomført flere interne aktiviteter for de ansatte.
I tillegg til det direkte samarbeidet mellom Santander og Right To Play,
har også langrennslaget «Team Santander» spilt en viktig rolle. Santander
donerer tilsvarende beløp som teamet går inn i pengepremier til Right To
Play.
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Wilh. Wilhelmsen
Wilh. Wilhelmsen er en av våre eldste samarbeidspartnere og har støttet arbeidet årlig siden 2005 gjennom Tom Wilhelmsens Stiftelse. Denne
betydelige og trofaste støtten gav det norske kontoret muligheten til å
planlegge langsiktig og ha fleksibilitet mht. å nå målene. Bedriften ønsket
med dette å vise at de støtter opp om Right To Plays omfattende arbeid
som øker barns livskvalitet og som kan gi dem en bedre fremtid.
Optikerkjeden Synsam
Optikerkjeden Synsam har samarbeidet med Right To Play siden 2006.
Bedriften bidro med en kampanje i butikkene der kr. 100 fra hvert solgte
brillepar gikk til vårt arbeid. I oktober dro fem norske Synsam-medarbeidere på feltbesøk til Uganda med testutstyr og 1000 par briller i kofferten.
Resultatet var at over tusen Ugandere nå har en enklere hverdag. De
testet barn på to skoler for svaksynte barn. I forkant var det gjennomført
en innsamling av brukte briller i alle Synsam-butikkene. Disse brillene ble
så testet for styrke, renset og klargjort for nye eiere.
Anton Sport
Sportskjeden Anton Sport gjennomførte kampanjer i juni og desember
med en oppfordring til kundene om å runde opp kjøpsbeløpet. Kampanjene bidro med betydelig pengestøtte til Right To Play sitt arbeid og god
profilering av vår organisasjon i butikkene. Juni kampanjen fokuserte på
jenter i Tanzania mens desember kampanjen hadde fokus på Right To
Play sitt arbeid med Syriske flyktninger i Libanon
Clear Channel
Clear Channel Norge inngikk i 2016 en 3 års avtale med Right To Play.
Clear Channel bidrar i forhold til reklame på ulike flater inkludert digitale
reklame flater i Norge. Avtalen er en Pro bono avtale og det ble kjørt to
kampanjer på deres flater i 2016.
Clear Channel er Norges største aktør innen utendørsreklame og er en
riksdekkende kanal med over 46 000 reklameflater fordelt i hele landet.
Selskapet har reklamerettigheter i de fem største byene og er synlige
både på kjøpesentre, all trafikkreklame i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, samt reklamerettighetene på syv av de største flyplassene i Norge.
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SØLVPARTNERE
Ness, Risan &Partners
Ness, Risan & Partner AS (NRP) er et uavhengig privateid finanshus med
hovedfokus innen bransjene eiendom, shipping og offshore. Gjennom sitt
engasjement ønsker de å bygge opp om de gode elementene lek og
idrett har i forhold til å fremme utdanning, helse og skape sosiale
endringer i de 18 landene Right To Play har prosjekter. «Vi kan lett identifisere oss med det arbeidet Right To Play gjør og som på en fin måte
kombinerer lek, sport, bistand og fredsarbeid»,sier Christian Ness, Managing Partner i NRP. NRP gir en resultatbasert sum til Right To Play årlig.

Hertz Bilpool
Hertz Bilpool og Right To Play inngikk et samarbeid i september 2014.
Hertz bilpool er en medlemsbasert bildeling som gir tilgang til billig, miljøbesparende biler. Samarbeidet innebar blant annet en helt egen Right
To Play bil i Hertz sin bilpool base på Ullevål Stadion i Oslo. Hver gang
bilen ble benytte gikk en prosentvis andel av omsetningen til Right To
Plays arbeid. Right To Plays ansatte kan disponere bilen for en viss sum
pr. måned

NÅR BARN LEKER
- VINNER VERDEN

Weber Saint Gobain
Weber Saint Gobain ble nasjonal støttespiller i 2014. Med samarbeidet
ønsket bedriften blant annet en relevant link i form av et sportsarrangement som ramme. Weber ønsket å samle organisasjonen for å bidra
med inntekt til et veldedig formål ettersom dette både er inspirerende og
bygger motivasjon blant deres ansatte.
Blostrupmoen Medical Equipment
Blostrupmoen er et av Norges ledende selskap innen hjertestartere og
livreddende førstehjelpskurs og inngikk i 2016 en 3årig avtale med Right
To Play.
For Blostrupmoen handler det om å bry seg i hverdagen. Gjennom kunnskap og rett utstyr, sørger de for trygghet i offentlige og private selskap,
organisasjoner, lag og foreninger.
De sier at Right To Play har sterke kjerneverdier som gjenspeiler det vi selv
identifiserer oss med - og står for. Right To Play sitt arbeid bidrar til barn
og unge over store deler av verden får oppleve lek og glede, og øyeblikk
hvor barn får være nettopp det, i en ellers vanskelig verden. Vi er stolte
av samarbeidet med RTP, stolt av å få ta del i deres virksomhet- og bidra
øyeblikk av ren og ubetinget lek og idrettsglede blant barn og unge.
BRONSE PARTNERE
Sportsmaster
Sportsmaster kom inn som ny partner i 2015. Selskapet er en av Norges
ledende bedrifter innenfor treningsutstyr til bedrifter, treningssentre og til
privat bruk. Sportsmaster og Right To Play inngikk en 3-årig avtale som
innebærer et fast kontantbeløp, men også samarbeid under idrettsarrangementer.
Egil Verne
Egil Verne er en agentur- og engroshandel med deler og utstyr av bilelektriske artikler. Egil Verne inngikk i 2016 en 3-årig avtale med Right To Play.
Madshus
Madshus inngikk en 3årig Bronse Partner avtale med Right To Play i
2016. Skifabrikken skal blant annet donere utstyr til auksjoner. Madshus
ble grunnlagt i 1906 og er verdens eldste skimerke.
10
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ALLE BARN HAR
RETT TIL Å LEKE
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ANDRE SAMARBEID
Zuccarello All Star Game 2016
Ishockeystjernen Mats Zuccarello inviterte for tredje året på rad til «Zuccarello All Star Game 2016» i Stavanger i juni. Dette var et veldedighetsarrangement med en underholdende kamp mellom kjendislagene «Team
Koss» med bla. Kjetil Andre Aamodt og Johann Olav Koss i spissen, mot
«Team Zuccarello» med Zucca i spissen, sammen med bla. Jon Almaas
og Henrik Elvestad. Stavanger Oilers og gode sponsorer var sentrale aktører. Etter kampen var det en påfølgende auksjonsmiddag med flotte
auksjonsobjekter for næringslivet.
I forbindelse med auksjonen ble det samlet inn ca. 2 millioner kroner brutto til vårt arbeid med å gi barn og unge i vanskeligstilte land mulighet til
å drive med lek og idrett. Barn og unge er utrolig viktig. Det er denne
måten man kan bidra på. Jeg kan bidra gjennom hockey, sa Mats under
arrangementet.
Seminar om samfunnsansvar–Responsibility works
Seminaret var et samarbeid mellom Santander Bank og Right To Play.
Temaet var «Verdien av samfunnsansvar – hva kan vi lære fra de beste?»
og ble arrangert på folketeateret 1.desember. Richard Branson var key
speaker i tillegg til mange andre foredragsholdere som H.K.H Kronprins
Haakon, Kulturminister Linda Hofstad Helleland, Paal Fure, Per Heggenes, Johann Olav Koss, Birgit Skarstein, Michael Hvidsten og Bjørn Arild
Wisht. Arrangementet samlet 600 mennesker fra næringslivet. Arrangementet ga Right To Play god synlighet i mange kanaler.
UFF
Right To Play inngikk i 2015 et samarbeid med Norges Idrettsforbund og
UFF om en felles tekstilinnsamling. Idrettslag får gjennom «Idrettens tekstilinnsamling» muligheten til å samle klær, sko og andre tekstiler til inntekt
for sitt idrettslag. Inntektene fra innsamlingen fordeles til idrettslagene og
til Right To Play og NIF sitt arbeid med jenters utvikling i Afrika og Asia.

Lørenskog videregående skole
Right To Play har samarbeidet med Lørenskog vgs. siden 2009. Dette er en skole som de siste syv årene har samlet inn én million kroner
til Right To Play sine prosjekter i Uganda, Burundi og Jordan. Skoleåret
2015/2016 samlet elevene inn kr. 340 000. Hvert år reiser en gruppe engasjerte elever og lærere til det prosjektlandet den Internasjonale Solidaritetsaksjonen har som formål, skoleåret 2015/2016 gikk turen til Jordan.
Bjerke videregående skole
Right To Play startet samarbeidet med Bjerke vgs. høsten 2014. I tett
samarbeid med engasjerte og dedikerte elevrådsrepresentanter og
de andre elevene og lærerne på skolen, samlet Bjerke vgs. i skoleåret
2015/2016 inn kr. 120 000 til inntekt for Right To Play sine prosjekter i
Libanon.

Våre utøverambassadører per desember 2016:
Alpint:
Kjetil Jansrud
Aksel Lund Svindal
Ragnhild Mowinckel

Langrenn:
Therese Johaug
Marthe Kristoffersen
Eldar Rønning
Ingvild Flugstad Østberg
Team Leaseplan
Team Santander
Bryting:
Stig Andre Berge

Persbråten videregående skole
Right To Play startet samarbeidet med Persbråten vgs høsten 2016.
Right To Play har et tett samarbeid med elevrådsrepresentanter, lærere
og ledelsen på skolen. Persbråten vgs har sin første innsamlingsaksjon i
2017 til inntekt for Right To Play sine prosjekter i Tanzania.

Friidrett:
Henrik Ingebrigtsen

UTØVERAMBASSADØRER
Pr. 31. desember 2016 hadde Right To Play 25 enkeltutøvere og 6 lag
som ambassadører. Right To Play har vært gjennom en prosess hvor vi
har valgt å gå ned på antall utøvere for å sikre god oppfølging og for å
knytte de nærmere organisasjonen. Dette har fungert bra og utøverne har
vist stort engasjement rundt Right To Play.
I 2016 fikk vi med Vålerenga Ishockey som nye utøverambassadører.

Skøyter:
Ida Njåtun
Hege Bøkko
Sverre Lunde Pedersen
Håvard Bøkko

Ishockey:
Mats Zuccarello Aasen
Vålerenga Ishockey

Roing:
Olav Tufte
Birgit Skarstein
Snowboard/Freestyle
Tiril Sjaastad Christiansen
Hopp:
Tom Hilde
Skiskyting:
Tarjei Bø
Johannes Thingnes Bø
Synnøve Solemdal
Svømming:
Sarah Louise Rung
Kombinert:
Magnus Moan
Curlinglandslaget for herrer
med skip Thomas Ulsrud
Herrelandslaget Håndball
Damelandslaget Håndbal

Golf:
Suzann Pettersen
Fotball:
Mohammed «Moa» Abdellao

SKOLER
Svensedammen skole
Right To Play startet samarbeidet med Svensedammen skole i 2014. Dette er en ungdomsskole i Drammen med meget engasjerte elever og lærere. Det er et gjensidig samarbeid der Right To Play bidrar med aktiviteter
rettet mot skolens utdanningsmål med fokus på internasjonalt arbeid. Til
gjengjeld arrangerte skolen et årlig arrangement kalt «Svensedammen gir
tilbake», og i skoleåret 2015/2016 samlet elever og lærere inn kr. 90 000
til inntekt for Right To Play sine prosjekter i Tanzania.
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SAMARBEID MED IDRETTSARRANGEMENTER
YT Holmenkollstafetten
Right To Play videreførte avtalen med YT Holmenkollstafetten i 2016. Alle
lag kunne dermed betale kr. 400 ekstra for å løpe med en egen Right
To Play stafettpinne. Ca. 500 lag valgte å løpe med pinnen hvor alle inntektene gikk uavkortet til Right To Play. Organisasjonen opplevde meget
god synlighet gjennom blant annet sitt eget Right To Play utøverlag på
startstreken.
Sentrumsløpet
Right To Play er veldedig partner til Sentrumsløpet. Løpet som arrangeres i april hvert år samler over 10 000 mennesker i Oslos gater. Right To
Play solgte startplasser og var tilstede med egen stand i Spikersuppa.
Arrangementet genererte gode inntekter gjennom at deltakerne donerte
penger under påmeldingen.
Ecotrail Oslo
Løpet med målgang ved Operaen ble ny samarbeidspartner til Right To
Play i 2015. Det ble blant annet opprettet et eget Team Right To Play hvor
løpere møttes til treninger og temakvelder i forkant. Deltagerne donerte et
pengebeløp for å være en del av teamet. Right To Play var tilstede med
profilering på løpsdagen.

IDRETTSPARTNERE
Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité
Samarbeidsavtalen, som ble inngått i 2003, har som hensikt å få til et
tettere samarbeid og mobilisering av Idretts-Norge med fokus på lek og
utvikling, helse og fred. Partene samarbeidet blant annet om tekstilinnsamling i 2016.
Norges Håndballforbund
Right To Play har hatt et samarbeid med Norges Håndballforbund siden
2004. I 2015 ble det tegnet en ny 3-årig samarbeidsavtale. Den har som
hensikt å promotere utvikling gjennom lek og idrett og skape inntekter
til Right To Play sine prosjekter. I 2016 samarbeidet partene blant annet
om å bygge en håndballbane i Uganda som er finansiert gjennom drakt
auksjoner.
Norges Volleyballforbund
Right To Play tegnet en 3årig samarbeidsavtale med Norges Volleyballforbund i 2016. Partene skal samarbeide på arrangementer for å bygge
kjennskap og for å generere inntekter til Right To Play. I 2016 var Right
To Play en del av Cupfinalen i Oslo og World Tour turneringen i Stavanger

BMW Bank Oslo Maraton
Right To Play har en avtale med BMW Oslo Maraton og organisasjonen
fikk tildelt gratis startplasser som ble solgt og inntektene fra dette salget
gikk uavkortet til Right To Play. Deltageren har også mulighet til å donere
et lite beløp til organisasjonen når de melder seg på.
Wiersholm Open
Wiersholm Advokater har i mange år arrangert sykkelrittet Wiersholm
Open. Rittet er åpent for alle og har målgang ved Tryvannstårnet. Right
To Play har vært en samarbeidspartner over flere år og Wiersholm valgte
igjen å donere 40 000 kroner i 2016.
Oslo Triatlon
Right To Play har et samarbeid med Oslo Triatlon hvor deltagerne har
mulighet til å donere et beløp til Right To Play ved påmelding. I 2016 var
det også første året at Anton Challenge ble gjennomført. Anton Challenge
er en lagkonkurranse hvor Anton Sport gikk ut og sa at ingen kunne slå
deres lag og hvis noen gjorde det, skulle de tilbakebetale startavgiften for
laget. Startavgiften gikk til Right To Play sitt arbeid.
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ÅRSREGNSKAPET OG FORHOLD KNYTTET TIL REGNSKAPSLOVEN
Årsregnskapet for Right To Play for 2016 viser et positivt aktivitetsregnskap på kr 976 460. Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning
om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Right
To Play sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Arbeidsmiljøet er godt og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i løpet av
regnskapsåret.
Organisasjonen arbeider aktivt for likestilling og påser at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Stiftelsen
har fire ansatte som er to kvinner og to menn. Fire av ni styremedlemmer er kvinner. Det har ikke forekommet ulykker blant de ansatte i løpet av 2016.
Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø

Right To Plays Aktivitetsregnskap 2016
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Right To Play Balanse pr. 31.12.2016
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RIGHT TO PLAY NORGE
Idrettens Hus, Sognsveien 75J
0855 Oslo
Tlf: 21 02 90 33
E-post: jvika@righttoplay.com

Besøk oss på:
righttoplay.no
facebook.com/righttoplaynorway

