
Hope DK - fadderskabsprogram 

Politikker for økonomi/administration i Fadderskabsprogrammet, 
Children of Hope 
  
Indtægter: 
Indtægterne fra fadderskaber 
Indtægter fra øremærkede gaver 
  
Udgifter: 
Direkte til barnet (via skolen): 

• Skolepenge  
Vi betaler direkte til skolen same pris som skolen fastsætter og markedsfører til alle forældre. 
Madpenge  
Alle elever skal medbringe mad (naturalier). For børnene i dette program betaler vi den af skolen 
fastsatte pris/værdi. Tillige bidrager vi med naturalier i form af kosttilskud baseret på lokalt dyrkede og 
forarbejdede græskar. Denne ernæringsforbedring giver vi 2 gange om ugen til alle børnene på 
skolen, ikke kun de sponsorerede. 
Skoleuniform  
Skoleuniform er vigtigt i det Ugandiske skolesystem – børnene bruger uniformen hver dag og så 
vokser de jo også. Til uniformen hører et badge med skolens navn og ”Logo”, vi vil give børnene en 
ny skoleuniform hvert år og tilhørende badge, tillige med sweater og sportstøj. 

• Skolefornødenheder  
Alle elever skal medbringe nogle skolefornødenheder til skolen - papir, blyanter, toiletpapir, sæbe 
m.m. For fadderbørnene leverer og distribuerer vi dette direkte til børnene. 

• Besøg af sygeplejerske/læge mindst to gange pr. semester – når til stede, ønsker vi også at andre 
børn med aktuelt behov kan blive tilset. 

• Besøg af socialarbejder– når til stede, ønsker vi også at andre børn med aktuelt behov kan blive tilset. 
  
 Indirekte til barnet: 

• Løn og udgifter (telefon, internet, transport) vedr. ansættelse(r) i Uganda: 
(Vi ønsker så vidt det overhovedet er muligt ikke at der skal være lønudgifter i Danmark) 

 
• Administration (holdes på et minimum), kontorhusleje bankgebyrer, HelpYouSponsor, hjemmesiden 

m.m. 
   

Evt. overskydende midler anvendes til alles gavn – fx noget praktisk, hul i taget, skolebænke, legeplads, 
efteruddannelse af skolens lærere, eget personale osv. 
  
Vi ønsker samtidigt ikke at økonomien skal være presset og kortsigtet hvorfor det er nødvendigt at opbygge 
en lille driftskapital i fadderskabsprogrammet svarende til at være et semester foran. Således kan fx skolen 
betales i god tid inden semesterstart.  
 
 
Økonomisk konstellation  

Fadderbidrag og gaver til fadderskabsprogram indbetales til BUO på en BUO kontrolleret konto. 

HOPE får Fuldmagt og adgang til denne konto – så vi kan: 

- udtrække indbetalingsoversigter 

- sætte indkomne penge til overførsel til HOPE DKs danske foreningskonto – for COH  

 

Når behov / eller der er gode kurser laves valuta overførsel til HOPE DKs USD konto i SBC i Uganda 

Når behov / eller der er gode kurser laves valuta overførsel fra USD konto til HOPE DKs UGX konto. 

Administration, medarbejdere administreres af Hope Danmarks Ugandiske sekretariat i Kamuli. 

 

 

 

Udarbejdet, Februar 2015 – opdateret Oktober 2018 


