
Kreativ omtanke
Team Olivia drar igång en stor skandinavisk insamling i 
hela koncernen med fokus på funktionsnedsatta barn 
och ungdomar på plats i Ukraina.

Vi har säkert alla berörts av de fruktansvärda bilderna och berättelserna från Ukraina och vi är många 
som vill hjälpa till. Nu vill vi bidra till att lindra nöden i Ukraina och och stödja hjälparbetet för de allra 
mest utsatta. Team Olivia har under de 20 år vi funnits alltid fokuserat på att arbeta med 
funktionsnedsatta, och särskilt barn och ungdomar. Detta vill vi göra nu också när vi drar igång en stor 
skandinavisk insamling i hela koncernen! 

Projektet heter Kreativ omtanke och startar upp med en insats under maj och juni. Team Olivia 
kommer att bidra och jag hoppas att ni i verksamheterna vill delta i initiativet på det sätt som passar 
för er. Alla insatser är välkomna! 

Vi kommer att hjälpa en organisation som heter Open Hearts, baserad i Vinnytsia i centrala Ukraina. 
De arbetar med att stötta och skydda familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
med inspiration från hur vi arbetar i Skandinavien. Nu gör de olika hjälpinsatser på grund av kriget och 
utökar sin verksamhet för att kunna hjälpa fler. Vi vill hjälpa dem i detta arbete!

Så kan ni bidra i era verksamheter
Vi vill att alla ska kunna ge ett bidrag. Ett sätt är att boende/kunder skapar kreativa alster som säljs på 
verksamheten till anhöriga och andra inbjudna intressenter. Det kan vara tavlor, teckningar, 
handarbeten, textilarbeten, pärlarmband. Hämta gärna inspiration från Kreativ Paus! Baka bröd, 
bakverk eller annat som säljs på liknande sätt. Ta egna initiativ utifrån vad som fungerar i er 
verksamhet. Verksamheten, liksom personal, boende, kunder, anhöriga samt externa aktörer och 
leverantörer, kan skänka pengar till projektet.

Pengarna från försäljningar och donationer ute i verksamheterna samlas in av en ansvarig på 
respektive bolag eller verksamhet och sätts in via Swish i Sverige på 1230353219. Pengarna används 
oavkortat för att köpa utrustning som Open Hearts behöver och information om det publiceras i våra 
sociala kanaler.

Hälsningar,
Ola Klingenborg
Koncernchef


