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Virksomhetens art
Stiftelsen Sightsavers lnternational Norge (Sightsaver$ ble etablert 11.06.2013 og harsitt
fonetningskontor i Oslo kommune.

Sightsavers ble stiftet med det formdl at nordmenn skal kunne delta i og bidra til 6 fremme helse, men alltid
med sarskilt vekt pd 5 fremme tiltak for 5 forebygge og kurere blindhet. Fremme utdannelse av personer
med funksjonshemming, men alltid med serskilt vekt p6 blinde. Bekjempe eller lindre fattigdom blant
mennesker med funksjonshemming, men alltid med sarskilt vekt pA blinde, samt fremme likestilling av
funksjonshemmede.

Sightsavers er en del av den internasjonal Sightsavers-stiftelsen med hovedkvarter i Storbritannia.
Sightsavers har flere samarbeidspartnere i utviklingsland. Sightsavers har pd verdensbasis 8 fundraising-
kontorer, hvorav kontoret i Norge ersiste i rekken.

Sightsavers onske 6 fremme en verden hvor ingen er blinde som folge av unngdelige Srsaker og hvor
synsskadde har en selvstendig og likeverdig deltakelse i samfunnet.

Mer informasjon om stiftelsens arbeid, tilnerming og samarbeidspartnere ertilgjengelig p5:
Sightsavsers.no

Stiftelsens aktiviteter i 2016 og videre drift.

I 2016 har Sightsavers bidratt med 5 flnansiere prosjekter som den internasjonale stiftelsen har bist6tt
med, og stSr for, herunder:

o WHOs prosjekt om "Universal Eye Health"
o Utvikling av et nasjonalt system av lererhogskoler i Uganda for 5 hjelpe lerere til 6 stotte barn

med funksjonshemminger
o Sightsavers prosjekt om Sosial lnkludering

I lopet av Sret testet Sightsavers sine innsamlingsmetoder, herunder ble dortil-dor aksjoner benyttet.

Pi hssten sendte Sightsavers ut nyhetsbrev via e-mail, med den hensikt 6 informere vdre givere om det
gode arbeidet som donasjonen muliggjor.

Etter 5 ha gjennomfart en landbasert markedsundersokelse, utfort av et uavhengig konsulenffirma, startet
Sightsavers arbeidet med en digitalstrategi.

Sightsavers aktivitet i Norge er fortsatt i startfasen, og er avhengig av et nert og tett samarbeid med
Sightsavers UK. Sightsavers har nettopp ansatt en markeds- og innsamlingsansvarlig for Norden, som
starter sommeren 2017. Dette vil utgjore en stor forskjell for vdr markedsmodell, og vil gjore oss i stand til
5 danne bedre og nermere samarbeid med givere. leverandorer og regulatorer.

Sightsavers onsker 5 synliggjare seg i Norge ved 6 informere det norske folk om de utfordringene som
synsvansker har pd bam og familier i utviklingsland. VSrt budskap har blitt godt mottatt sd langt, og vil
fortsette med dette, samt prove 5 spille en storre rolle isamfunnet gjennom utdanning og bevissthet rundt
denne problematikken.

Som organisasjon er vi tydelige pi 6 levere transparent, etisk og effektiv pengeinnsamling. VAre givere er
nokkelen til 6 nd v6re visjoner, og vi tar vdrt ansvar overfor dem, og v6rt forhold til dem, meget seriost.

12016 oversteg Sightsavers innsamlede midler mer enn innsamlingskostnadene for farste gang.
Nettoinnsamlingsprosenten var positiv 25o/o pA brutto innsamlede midler. Sightsavers er for tiden i en
oppbygningsfase for 6 oke sin inntekt, og forventer at innsamlingsprosenten vil oke fra 5r til 6r fremover.
Sightsavers mottok i 2016 ogsa stotte fra Sightsavers UK, som skal dekke innsamlings- og




