Förändra ett barns liv
– och investera i ditt
livs viktigaste resa

OPERATION SMILE FILANTROPI
OMEDELBAR EFFEKT
Varje dag dör människor
i brist på säker kirurgi.
Investera i säker kirurgi
och hjälp oss att ge barn
med läpp-käk-gomspalt
en helt ny framtid – på
mindre än en timme!

GLOBALT NÄTVERK AV
VOLONTÄRER
En av världens största
volontärbaserade ideella
organisationer. Alla medicinska volontärer arbetar
utan ersättning och all
vård är kostnadsfri för
våra patienter.

Hur många investeringar ger
livsavgörande avkastning på
45 minuter?
Vi ger dig chansen att sätta ditt livs mäktigaste avtryck.
Med vårt skräddarsydda filantropiprogram kan du bli
den avgörande faktorn som ger barn möjlighet att
vakna upp efter operation med ett nytt leende, till ett
liv med helt nya möjligheter.
Gör ditt livs resa med oss. Med Operation Smile Sveriges
filantropiprogram får du den unika möjligheten att följa med
oss ut i fält, på ett internationellt uppdrag, och se hur det går
till hela vägen fram till operationsbordet. Du får möta dem du
hjälper och själv uppleva hur dina investeringar på plats blir
livsförändrande för varje barn som opereras.

KUNSKAPSDELNING
SOM METOD
När våra medicinska
volontärer opererar ut
bildar de samtidigt lokala
läkarteam, med målet
att de själva i framtiden
ska kunna utföra dessa
operationer.

ENTREPRENÖRS
DRIVET
Grundat och drivs än i
dag av det amerikanska
äkta paret Bill, plastik
kirurg, och Kathy Magee,
barnsjuksköterska, som
byggt upp och driver
organisationen som ett
familjeföretag.

3 min

Var tredje minut föds ett barn med läppkäk-gomspalt någonstans i världen

5 000

volontärer i världen från drygt 60 länder

13 000
patienter opereras varje år

2 400 kr

En operation kan kosta så lite som
2 400 kronor och ta så lite som 45
minuter att genomföra.

Var vill du placera din investering?
Tillsammans med oss bestämmer du vilket upplägg som passar just dig bäst.
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Hjälp fler barn till ett nytt leende
– bli filantrop för Operation Smile och bidra till att
finansiera ett av Operation
Smiles medicinska uppdrag

vi kan söka upp fler
patienter i behov av vård

 sponsra Operation Smiles
lokala kliniker



finansiera specialprojekt

stärka tillgången till vård i
resurssvaga länder

stötta Operation Smiles
verksamhet i ett
specifikt land

Som ledare för en rad
organisationer har Curt
Holmbäck alltid drivits
av konkreta resultat.
Detta i kombination
med en vilja att göra
skillnad på riktigt, fick
honom att upptäcka
Operation Smile.

»Tänk att mina 240 000 kronor skänker
hundra barn den här glädjen.«
»Jag har tidigare gett
sexsiffriga belopp till andra
hjälporganisationer, men
detta är det största enskilda
bidraget. Operation Smile
skapar så synliga resultat.
Jag blev gripen direkt när jag
läste om dem i tidningen.«
Han bestämde sig för att
sätta in pengar så att det
skulle räcka till operationer för 100 barn.
»En operation kostar 2 400 kronor, så jag satte in
240 000 kronor. Min önskan till Operation Smile var att jag
skulle få följa med och se hur de jobbade på plats.«
Resan, som Curt bekostade själv, gick till Madagaskar.
Det fattiga landet har tre plastikkirurger på 24 miljoner

invånare, vilket innebär att barn som föds med läpp-, käkeller gomspalt sällan har möjlighet att få hjälp.
»Resan varade i tio dagar men i upplevelse motsvarade den
flera månader. Det var fantastiskt att se hur denna apparat
fungerade.«
Över 500 barn kom, och det fanns sedan utrymme för
166 operationer under fem operationsdagar. Alla som kom
undersöktes, men i vissa fall var en operation omöjlig främst på
grund av undernäring. Curt minns extra starkt en sjuårig flicka.
»Hon vägde fjorton kilo och bar ett litet syskon på ryggen.
Hur orkade hon? Jag följde henne från att hon undersöktes,
genom operationen och sedan var jag med på eftervården.
Efteråt var det stor skillnad och när jag såg hennes glädje, då
föll tårarna. Tänk att mina 240 000 kronor skänker hundra
barn den här glädjen.«
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Tänk dig att vakna upp och inte ha den fysiska möjligheten
att äta, le och tala ordentligt. Så lever 11 miljoner
människor världen över – varje dag. Tillsammans kan vi
förändra den siffran, med en operation i taget.
Var med och gör skillnad som syns direkt.

Vill du veta mer?
Maya Jakobsson, Chief Development Officer
+46 (0)73-239 04 23
maya.jakobsson@operationsmile.org

Ted Henningsson, Corporate Partnership Manager
+46 (0)73-987 65 02
ted.henningsson@operationsmile.org

Alla donationer hjälper oss – oavsett storlek. Du kan göra skillnad
på riktigt och förändra barns liv. Här är några exempel:

2 400: En operation

Du finansierar och möjliggör operation för ett barn med
läpp-käk-gomspalt, och en framtid med helt nya möjligheter.

24 000: Tio operationer

Med denna summa möjliggör du att tio barn får en operation
– och en framtid med helt nya möjligheter.

100 000: Leksaker till 100 uppdrag

För att stilla barnens oro inför operation får de träffa
våra lekterapeuter som genom lekterapi informerar och
förbereder barnen på bland annat sövningen inför operation.
Ditt bidrag kan hjälpa till att utrusta 100 uppdrag med de
leksaker och den utrustning som våra volontärer behöver.

2 500 000: Utbildning av 11 medicinska

specialister
I flera låg- och medelinkomstländer där Operation Smile
verkar finns bara två eller tre plastikkirurger i hela
landet. Cleft Surgery Training Program, ett skräddarsytt
träningsprogram, utbildar de specialister som behövs för en
spaltoperation. För 2,5 MSEK bekostar ni hela programmet
vilket innebär fyra träningsperioder med handledning
av elva specialister: två kirurger, två narkosläkare, två
narkossköterskor, två operationssköterskor, en barnläkare
och två för- och eftervårdssköterskor.
Alla summor i SEK

300 000: Fem operationsbord till ett uppdrag

De flesta av sjukhusen där vi arbetar har brist på materiel
och utrustning. Med ditt bidrag kan vi säkra vården genom
att utrusta ett medicinskt uppdrag (där upp till 150 barn får
en operation) med fem operationsbord.

500 000: Medicinsk utrustning till 150 patienter

Du finansierar all medicinsk utrustning som krävs vid ett av
våra internationella uppdrag, allt från skalpeller, gomspärrar,
handskar och munskydd till blodstillande maskiner. Bidraget
kommer därmed att täcka den materiel som krävs vid
operationer av cirka 150 patienter.

1 200 000: Transport och logi för 1 400 barn

Många patienter bor långt från platserna där Operation
Smile utför sina uppdrag. Transporten kan ta flera dagar och
vara så kostsam för barnets familj att den utgör ett hinder
för att de alls ska komma. För denna summa bidrar du med
transport, mat och tak över huvudet till 1 400 barn och deras
medföljande i samband med operation.

CORONAKRISEN

Som så ofta vid en kris har denna pandemi
slagit hårdast mot de redan utsatta. Operation
Smile har under våren 2020 genomfört
betydligt färre uppdrag än planerat och
tusentals operationer har fått skjutas upp.
Köerna med barn i behov av en operation blir
längre för varje dag och våra volontärer har ett
digert arbete framför sig när de kan resa ut i
fält igen.
Vi arbetar t.ex. intensivt med våra närings
program för att hjälpa de barn som nu föds
med LKG för att hålla dem vid liv till dess att vi
kan ge dem en operation.
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