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Virksomhetens art
stiftelsen sightsavers lnternational Norge (sightsavers) ble etablert 1 1.06.2013 og har sitt

forretningskontor i Oslo kommune.
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Sightsavers er en del av den internasjonal Sightsavers-stiftels.en med hovedkvarter i Storbritannia'

si6niiåu"r. har ftere .år"ro"iorpartåere i utiriktingsland. sightsavers har på verdensbasis 8 fundraising-

ko-ntorer, hvorav kontoret i Norge er siste i rekken'

sightsavers ønske å fremme en verden hvor ingen er blinde som følge av unngåelige årsaker og hvor

sy-nsskadde har en selvstendig og likeverdig deltakelse i samfunnet.

Mer informasjon om stiftelsens arbeid, tilnærming og samarbeidspartnere er tilgjengelig på:

Sightsavsers.no og på Facebook, igruppen Sightsavers Norge'

Stiftelsens aktiviteter i 2017 og videre drift'

12017 har Sightsavers bidratt med å finansiere prosjekter som den internasjonale stiftelsen har bistått

med, og stårfor, herunder:
o Sightsavers arbeid med NTDer, og så spesielt for å eliminere elveblindhet

. Sightsavers prosjekt om Sosial lnkludering

. WHOs prosjekt om "Universal Eye Health"

I løpet av året brukte Sightsavers allerede etablerte kanaler for innsamling, men testet også nye metoder

for å økeinnsamlede ,i-ot"r. lnnsamlingsaktiviteter fortsatte gjennom fiernsynsreklame og en begrenset

innsats ble også gjort på Face2Face. Får første gang ble en strategisk telefonsalg kampanje (TM)

implementertiori'btand annet inkluderte oppgradering og reaktivering av givere'

på høsten sendte Sightsavers ut nyhetsbrev via e-mail, med den hensikt å informere våre givere om det

gode arbeidet som donasjonen muliggjørt.

En julekampanje ble også fullført og rettet mot både eksisterende og tidligere givere til Sigthsavers'

Som en del av det digitale arbeidet ble Facebook Group Sightsavers Norway aktivert. Facebook er en

Jigitaikanaf hvor nå årOeidet vil fokusere på å utvikl; en attraktiv donorkommunikasjon, men også for

innsamling.

sightsavers aktivitet i Norge er fortsatt i bygge opp.fase, og er avhengig av et nært og tett samarbeid med

Siihtsavers UK, den noroLr" markeosføiii6r- og innsamlingsansvarlig, og norske underleverandører'
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try
be ling

sa er det

tatt første skritt for å utvikle samarbeid med norske selskaper.

Sightsa nnsamlingskontrollen (lK), og det er de som gir trygghet for at

innsam t pengenJ går til det formålet som er oppgitt, og dette gjøres i

praksis isasjont r'

Sightsavers ønsker å synliggjøre seg i Norge ved å informere det norske folk om de utfordringene som






