BARNmässan i Karlstad 18-20 mars 2016 presenterar välgörenhetsmålet 2016
BARNmässan startades 2005 och sedan starten har mässan slagit besöksrekord varje år och växt.
Sedan 2007 har BARNmässan arrangerats på Karlstad Racketcenter på Wåxnäs.
2015 besöktes BARNmässan av 7 657 personer.
18-20 mars 2016 arrangeras BARNmässan för tolfte året i rad.
BARNmässan är samlingspunkten för en otrolig massa kärlek och energi. Ett starkt bevis för det är de
874 560 kronor vi genom åren samlat in till behövande barn med hjälp av dig, våra besökare,
utställare, arrangörer och vår underbara personal. En fantastisk summa pengar som gjort skillnad
såväl i Sverige som runt om i världen.
Sedan starten 2005 har vi varje år hittat en plats eller verksamhet som verkligen behöver all hjälp den
kan få. Och det har alltid varit med utsatta och behövande barn i fokus. Tillsammans med
Barncancerföreningen, Röda Korset, Rädda Barnen, Hjärtebarnsföreningen, Läkarmissionen, Projekt
Ghana och TRINITY Karlstad har vi med de insamlade pengarna kunnat förändra tillvaron i de mest
akuta situationer.
Operation Smile
Operation Smile är en politisk och religiöst obunden medicinsk hjälporganisation. Vi kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto.
Vad vill vi?
Vår vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömda på grund av en
behandlingsbar ansiktsdeformitet.
Varför behövs vi?
Var tredje minut föds ett barn med läpp-käk-gomspalt någonstans i världen. I många länder tvingas
dessa barn leva ett mycket hårt liv. Många av barnen har svårt att äta och tala så att andra förstår. De
riskerar att bli mobbade och utsatta för fördomar och trakasserier som tvingar in dem i isolering och
ensamhet. Många av dem går aldrig i skolan.
Vad gör vi?
Våra medicinska volontärer arbetar utan ersättning på operationsuppdrag runt om i världen. De delar
med sig av sin tid och kunskap för att under 10 dagar hjälpa så många som möjligt. Under ett uppdrag
får ett 100-tal människor den operation de så väl behöver.
Vi jobbar långsiktigt med att bygga upp kompetensen och resurserna i våra programländer genom att
bygga och driva permanenta kliniker som förutom operationer även kan erbjuda till exempel tandvård,
nutritionsvård och möjlighet att träffa en logoped. Idag finns ett 30-tal sådana kliniker i 20 länder.
Var finns vi?
Operation Smile är en internationell hjälporganisation som bildades i USA 1982 och i Sverige 2011.
Totalt finns mer än 5 000 medicinska volontärer från 80 olika länder varav cirka 140 i Sverige, Norge,
Danmark och Finland. Operation Smile har verksamhet i närmare 60 länder.
Vad har vi uppnått?
Tack vare generösa givare, både privatpersoner och företag, har Operation Smile hittills genomfört
över 220000 operationer i Afrika, Asien och Latinamerika. Varje operation förändrar ett barns liv för
alltid.
Ersättningar
All medicinsk personal som deltar i medicinska uppdrag arbetar utan ersättning från Operation Smile.
Även vår styrelse arbetar utan ersättning. Kansliet fyller idag fem heltidstjänster. De anställda har
månadslön och generalsekreteraren tjänar 53 000 kronor per månad före skatt.
Kontroll & granskning
Operation Smile Sverige har 90-konto (bg 900-2221) och är därmed godkänd av Svensk
Insamlingskontroll, som även granskar verksamheten. Vi är också medlemmar i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Operation Smile Sveriges ekonomi granskas också av
en auktoriserad revisor från Ernst & Young. För dig som givare innebär detta att du kan känna dig
trygg med att vi följer de regler och riktlinjer som råder för insamlingsorganisationer.

Operation Smiles vision är att inget barn i världen ska kränkas eller tvingas leva undangömt på grund
av en behandlingsbar ansiktsdeformitet. Tack vare medicinska volontärer, som delar med sig av sin tid
och sin kunskap, kan barn i utvecklingsländer erbjudas operation utan kostnad för deras familjer.
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