
Verksamhetsberättelse 2022
Detta är Prosit

Nätverket Prosit har som målsättning att göra skillnad för utsatta barn och ungdomar i
nordvästra Skåne genom att förmedla deras behov till människor med önskan att hjälpa.

Prosit samarbetar med socialsekreterare, diakoner, kuratorer och andra som i sin profession
kommer i kontakt med barn och ungdomar som behöver hjälp. Dessa förmedlare är en
garant för att Prosits nätverkare hjälper människor som verkligen är i behov av stöd. Under
2022 samarbetade Prosit med 58 förmedlare.
Förmedlaren får kontakt med en av Prosits samordnare som hjälper till att sköta
förfrågningarna. Ärendet sammanfattas, anonymiseras och behoven listas för att sedan
publiceras i inlägg på Nätverket Prosits facebooksida samt skickas ut med e-post till
medlemmarna i nätverket.

Den som vill hjälpa, dvs nätverkaren, ger pengar eller de saker som efterfrågas i det aktuella
ärendet. Samordnaren organiserar insamlandet och vidarebefordrar pengar och saker till
förmedlaren eller direkt till familjen, beroende på vad som är överenskommet.
Den ekonomiska delen redovisas av samordnaren och alla pengar går oavkortat till den
behövande familjen. En sammanställning görs som därefter gås igenom av kassören. När
ärendet är klart gör samordnaren personliga återkopplingar till nätverkarna och på
Facebooksidan.

Prosit får också in donationer från företag, föreningar och privatpersoner som inte är direkt
kopplade till ett specifikt ärende. Dessa gåvor används i första hand till förfrågningar som
avser avgifter till fritidsaktiviteter eller till akuta insatser då det är angeläget med snabb hjälp.

Utöver det löpande arbetet med enskilda förfrågningar bedriver Prosit även insamlingar för
särskilda ändamål såsom kampanjen “Mat på Julbordet” och “Sommarlov för alla”.

Enskilda förfrågningar

De mest förekommande behoven och önskemålen från de sökande handlar om kläder/skor,
leksaker, möbler, husgeråd, cyklar, barnvagnar, mobiltelefoner och Ipad. Många önskar
ekonomiskt stöd för inköp av mat och kläder, julklappar, födelsedags- och studentpresenter
samt hjälp med betalning av hyror/räkningar, tåg/bussresor, familjeutflykter, lov- och
fritidsaktiviteter mm.

Förfrågningar läggs ut till nätverket var tredje dag under perioderna 15 januari till 15 juni
samt 15 augusti till 15 december. Under 2022 hade Nätverket Prosit möjlighet att ta emot
138 enskilda förfrågningar. Av dessa kunde 88 läggas ut till nätverket och lösas den vägen.
Ytterligare 50 ärenden kunde lösas med hjälp av donationer Prosit fått in.

https://natverketprosit.se/bidra#bli-formedlare


Donationer till Prosit

Flera företag, föreningar, organisationer och privatpersoner har under året velat stötta
Prosits verksamhet genom att ge donationer som inte är specifikt knutna till en förfrågan.
Här kan särskilt nämnas att Prosit var en av mottagarna i insamlingen som den ideella
föreningen “Slag för hjältar” anordnade i maj.
Tack vare donationer har Prosit kunnat hjälpa många fler familjer än vad som annars varit
möjligt. 50 förfrågningar har på detta vis kunnat lösas snabbt och enkelt via samordnarna
utan att förmedlas ut till nätverket.

Främst har det handlat om avgifter till aktiviteter eller kostnader förenade med
fritidsaktiviteter. I några fall har det också handlat om hjälp till matkasse.

Personal på några arbetsplatser inom Helsingborgs stad och på Öresundskraft skänkte
under 2022 presentkort på Väla och City till Prosit. Sammanlagt har vi fått in 28 sådana
presentkort under året vilka kommit till stor nytta och glädje för behövande familjer.

Många företag och organisationer var också med och stöttade Prosits särskilda insatser inför
sommarlovet och julen, vilket framgår under rubriken Gruppförfrågningar.

Gruppförfrågningar

Mat på Julbordet

För 10:e året i rad genomförde Prosit kampanjen Mat på julbordet. Vi vet genom våra
förmedlare att många familjer har ett stort behov av stöd i juletid och för många står
möjligheten att få mat på julbordet högst upp på önskelistan.

Kampanjen inbringade rekordsumman 579 700 kr. Många privatpersoner hjälpte till och även
ett antal företag, organisationer och föreningar bidrog generöst - se under rubriken
“Ekonomisk rapport” nedan. Presentkorten inhandlades på ICA Maxi Råå som bidrog med
viss rabatt.

39 st stycken förmedlare ansökte om sammanlagt 392 stycken presentkort á 1500 kr. Prosits
samordnare stod på Stadsbiblioteket fredagen den 16 december och delade ut
presentkorten till respektive förmedlare som sedan delade dem vidare till “sina” familjer.

Några av Prosits nätverkare skänkte på eget initiativ julklappar som delades ut vid samma
tillfälle. Även en grupp elever från Högastensskolan hade bidragit med små julhälsningar
som också skickades med.

Sommaraktiviteter - Sommarlov för alla 2022

Många familjer har små möjligheter att göra resor eller hitta på olika aktiviteter på
sommarlovet. I år satsade vi på att erbjuda familjer Skånetrafikens sommarkort eller ett



besök på Tropikariet. Förmedlarna informerades om detta och det blev snabbt ett stort tryck
på ansökningarna. Företagsdonationer kunde hjälpa flera familjer men för att klara att lösa
alla ansökningarna gick vi ut till vårt nätverk och bad om hjälp. Vi fick fin respons som vanligt
och lyckades gå iland med alla ansökningarna och ge familjer, barn och ungdomar ett
sommarlov med lite guldkant.
118 familjer fick Skånetrafikens sommarkort som gav dem möjlighet att göra utflykter och
upptäcka olika platser runt om i Skåne.
64 barn och föräldrar fick göra ett uppskattat besök på Tropikariet bland både stora och små
djur.

Styrelse, samordnare och mailansvariga
Styrelse

Styrelsen har under året haft fyra möten, varav 3 varit digitala pga pandemin. Styrelsen
består av följande medlemmar:

● Helena Rydberg, ordförande
● Lucy Salov, kassör
● Karin Wiklund Iwerdal, representant samordnare
● Eva Johannesson, representant samordnare
● Marika Rasmusson, representant samordnare

Samordnare

Prosits samordnargrupp har under 2021 bestått av 14 samordnare, varav tre nya tillkommit
under året. Samordnarna hjälps åt med att ansvara för de inkommande ärendena, utefter
sina förutsättningar. En av samordnarna har som uppdrag att hantera alla förfrågningar som
gäller aktiviteter och som löses med pengar från donationer.

Samordnargruppen har haft fyra möten under året, alltid med mycket på agendan. Vid ett av
mötena deltog Marita Jansäter och Elsa- Kerstin Norberg och berättade om
Välgörenhetsloppisen i Höganäs som Prosit har ett nära samarbete med.
När “Slag för hjältar” anordnade sin golftävling i Allerum i maj var flera samordnare på plats
och hjälpte till både innan och under tävlingen. Alla var överens om att det var en väldigt
rolig och givande dag!
Samordnarna träffades också för en egen trevlig och aktiv samvaro på Helsingborgs
Racketklubb i augusti. Där blev vi väl mottagna av Anders Mattson som bjöd på både
instruktioner och mat!

Mailansvariga

Tre av samordnarna har haft som huvudansvar att hantera inkommande flöde i mail och på
Facebook. De ansvarar för att varje ärende hanteras av en samordnare eller får direkt stöd
via donationskontot. Mailsamordnarna stöttar samordnarna om de stöter på frågor och
svårigheter. Mailsamordnarna representerar gruppen samordnare i styrelsen.



Prosit syns och växer
I slutet av 2022 följde ca 6000 personer Prosit på facebook, ett år tidigare var siffran 5400
Medlemmarna som finns på Prosits maillista var 282 jämfört med 277 året innan.

Under året har Prosits arbete uppmärksammats i flera olika sammanhang, vilket vi är glada,
tacksamma och stolta över.
I juli fick Prosit ta emot Helsingborgs Medborgarmedalj och under hösten var vi nominerade
till utmärkelsen “Årets hjärta” av Marknadsföreningen i Helsingborg.
Liksom föregående år fanns Prosit med på 47:e plats i Helsingborgs Dagblads lista över de
100 mäktigaste i Nordvästra Skåne.

Att Prosit får bred uppmärksamhet betyder att de stora hjälpbehov vi ser hos barnfamiljer
belyses. Vi hoppas att denna uppmärksamhet på lång sikt kan bidra till förändring och
förbättring för utsatta familjer i samhället. På kort sikt betyder det att Prosit som aktör får
större möjligheter att hjälpa flera barn och ungdomar här och nu.

Ekonomisk rapport

2022-12-31 är samtliga ärenden avslutade.

Totalt under 2022 gjordes insättningar på våra två bankkonton till enskilda ärenden,
Sommaraktiviteter och Mat på Julbordet motsvarande 1 276 877 kr.

Insamlingen Mat på Julbordet 2022 gav totalt 579 700 kr. Samtliga av dessa delades ut som
presentkort till de som ansökt. Insättningar av privatpersoner och företag som var direkt
riktade till MPJ uppgick till 298 643 kr. Sandéns Golv köpte presentkort själva för 135 000 kr,
likaså Röda Korset - 25 000 kr. Resterande - 121 057 kr - som därmed saknades för att vi
skulle kunna ge alla de familjer som ansökt 1500 kr var, hämtade vi från donationer som
kommit in tidigare under året: McNeil, donationskontot (insättningar som inte varit direkt
kopplat till ett ärende), Öresundskraft, Iwerdal Affärsutveckling och Slag för hjältar.

Totalt insamlade medel under 2022 är 1 436 877 kr (inklusive de 160 000 kr som Sandéns
Golv och Röda Korset köpte presentkort för). Varje krona har använts som direkt stöd till
barn och ungdomar och deras familjer.

De små administrativa kostnader som Prosit har - för sin hemsida och domän, 2054 kr, samt
medlemsavgift till HELSAM på 100 kr - har bekostats av nätverkare på deras eget initiativ.
Bankavgifter efterskänktes av Swedbank.



Följande insättningar över 5 000 kr gjordes och fördelades mellan Mat på julbordet eller
enskilda- och gruppförfrågningar.

Lillian Persson 5 000

Grodans barnloppis 5 000

Öresundskraft 28 500

Sofhie Bäckman

Synerity AB

Samskip AB

Lenz Hästfokus AB

Jonas Dahlgren

8 386

5 000

6 000

15 000

6 440

Advokatfirman Glimstedt AB

Greencarrier AB

5 000

10 000

Vimixor AB 20 000

Högvarv AB

Iwerdal Affärsutveckling

Ann-Charlotte Adolfsson

Helena Björk

25 000

50 000

10 000

5 000

McNeil 30 000

Rotary Helsingborg

Slag för hjältar

8 900

182 450

Värt att nämna är att enskilda personer har skänkt betydande summor flera gånger under
året då många är återkommande givare. Dessa kommer inte med i denna lista då varje
enskild insättning understiger 5000 kr.

Saldo på banken 2022-12-31 var 13 343 kr. Dessa pengar förs över till 2023 för att
användas till aktiviteter/akuta fall.



Slutord
2022 har varit ett händelserikt och spännande år för Prosit. Aldrig tidigare har så många följt,
och engagerat sig i vår verksamhet. Aldrig förr har Prosit kunnat hjälpa så många barn och
unga och deras familjer som vi gjort i år. Det är dubbla känslor som väcks med detta
påstående. Vår önskan är förstås att alla barn och unga ska få leva ett liv utan fattigdom, där
de basala behoven är tillgodosedda, där det finns marginaler som tillåter lite guldkant i
tillvaron då och då. Så ser verkligheten inte ut för alla barn och unga i Nordvästra Skåne
2022. För deras skull finns Prosit. Vi vill ge hjälp där den behövs och efterfrågas. Här och
nu. Vi vill visa den som behöver hjälp att det finns någon som bryr sig och vill hjälpa till. För
den som önskar hjälpa finns också Prosit. Vi bygger broar och vi gör skillnad - tillsammans!


