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Grundare och medlekare på Retoy

Alla barn i hela världen delar på en och samma jord och värms av samma sol. För 
mig är det en självklarhet att världens alla barn är som våra gemensamma barn. 
Jag växte upp i Rosengård Malmö tillsammans med svenska barn med bakgrund 
från olika delar av världen. Grunden för den gemenskap och samhörighet jag 
känner med alla barn formades då. Det stärkte mitt medvetande om likheten 
mellan oss människor. 

Jag har alltid velat skapa något där leken, glädjen och handlingen står i centrum 
och som leder till att fler får uppleva den samhörighet som jag kände under min 
uppväxt. 

Barns kreativitet, nyfikenhet och vilja att agera har lett till att vi idag erbjuder 
aktiviteter där barn möts över samhällsgränser och leker för en bättre värld genom 
att byta, låna och skapa. Vi är så glada att fler och fler barn leker och byter leksak-
er med oss, men framförallt att många kommer tillbaka till våra aktiviteter. 

Vi har haft ett fantastiskt Retoy-år där vi har utvecklat många fina samarbeten med 
både kommuner och företag. Men jag är extra glad och tacksam över att vi lekt 
igång Retoy Lab för förskolor och fritids i Malmö. Förutom att få fördjupad kunskap 
om sina rättigheter och miljö är syftet även här att skapa möten mellan barn som 
vanligtvis inte leker med varandra. De blir påminda om att allt omkring oss är 
skapat av någon och något, och att vi tillsammans kan skapa på nya mer kärleks-
fulla sätt. 

Jag vet att det är möjligt att leka sig till en bättre värld. Speciellt när vi gör det 
tillsammans med barnen och inspireras och lär av varandra. Vår verksamhetssaga 
kapitel 2013 är resultatet av alla kompisar, medlekare, Retoyledare, volontärer och 
barn som lekt tillsammans för att vidareutveckla och forma Retoy. Drömmen är att 
etablera regelbunden Retoyverksamhet i alla Sveriges kommuner och så smånin-
gom på olika platser i världen. För att vi ska kunna göra det är det viktigt att vi 
vuxna leker tillsammans. Jag hoppas därför att Retoy även inspirerar vuxna till att 
leka mer och agera på ett sätt som förbättrar vardagen för världens barn. Våra 
gemensamma barn. 

Vi ser fram emot många fler glittriga Retoy-år där vi genom leken fortsätter att 
skapa möten som leder till minskade avstånd och större gemenskap (mellan männi-
skor/barn och vuxna som agerar) för en roligare och mer kärleksfull värld <
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1. Vi leker oss till en bättre värld

1.1. Hur?
I leken är allt möjligt! Lek är något som förenar alla barn, var vi än befinner oss. 
Vi på Retoy utgår därför ifrån lekens magiska kraft och kreativiteten som bor 
inom varje barn för att skapa mötesplatser. Här får barn uppleva hur kul det är 
att vara miljövänlig och lära sig mer om sina rättigheter genom att byta, låna 
och skapa! 

Vi vill att alla barn ska bli påminda om att de är världsmedborgare och att 
de kan vara med och forma en mer kärleksfull värld. En värld där vi visar 
solidaritet med våra medmänniskor och med naturen, både lokalt och globalt. 
På alla våra aktiviteter får barn leka fritt utan normativa uppdelningar och 
medvetandegörs då om sin egen kraft till förändring på ett lekfullt sätt.
Retoy består av;

 » Leksaksbytesaktiviteter där barn får uppleva hur kul det är att vara   
 miljövänlig och uppmärksammas på sina rättigheter,

 » Utsorteringsstationer som finns med på alla våra bytesaktiviteter för att   
 sortera bort leksaker som kan innehålla farliga kemikalier,

 » Leksaksinsamlingsstationer som möjliggör att vi kan sortera bort än fler   
 farliga leksaker samt säkerställa ett grundutbud av snälla och roliga leksaker  
 till våra bytesaktiviteter, 

 » Retoylekytor där barn får låna och leka med leksaker som är tillverkade av  
 kärlek till både människor och miljö. Dessa leksaker är goda exempel OM  
 man som vuxen väljer att köpa nyproducerat,

 » pedagogledda Retoy Lab där barn får fördjupad kunskap om    
 barnkonventionen och miljön genom att bland annat skapa med trasiga   
 leksaker och återvunnet material. Vi erbjuder även utlåning av vår    
 Retoyväska till pedagoger på ett tema kring en artikel i barnkonventionen.   
 Väskan innehåller lekfullt material, handledning och övningar. 

 

I april för tre år sedan stod vi upprymda 
med fjärilar i magen i väntan på att få 
ta emot alla barn på vår första Leksaks-
bytesaktivitet.  Sedan dess har över 
240000 barn lekt på våra Lekytor och 
aktiviteter. Mer än 14 000 barn har bytt 
över 28000 leksaker, skapat i Retoy Lab 
och lärt sig mer om sina rättigheter!
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1.2. Varför?
Vi människor delar på en och samma jord. Trots det förbrukar vi i Europa 
energi och resurser som om vi hade tre jordklot. Mycket grundar sig i ett 
ohållbart konsumtionsmönster där varor produceras, köps och slängs, utan 
hänsyn till människor eller miljö. Mänskliga rättigheter kränks och artiklar i 
barnkonventionen bryts dagligen, både i Sverige och i vår omvärld.

 » 62 procent av barnen i Sverige har aldrig hört talas om sina rättigheter. 

 » I Sverige har barn i genomsnitt 536 leksaker var, vilket är ett tecken på de   
 ohållbara konsumtionsmönster som vi överför till våra barn.

 » En leksaksgranskning av Kemikalieinspektionen visade att en fjärdedel   
 av leksakerna innehöll miljö- och hälsofarliga kemikalier. En annan studie   
 av kemikalier i hemmiljö visade att av alla rumsmiljöer fanns det mest gifter i  
 barnens rum. 

 » De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen mångdubblats.   
 Idag finns det omkring 145 000 kemikalier registrerade i världen. Den   
 målgrupp som drabbas mest är barnen.

 

<�Det bästa med Retoy är att jag får bättre leksaker 
att ta med hem, och så är det så kul att leka här! < 

– Retoystammisen Samira, fem år.

 
Om alla 28000 leksaker som barnen bytt genom Retoy sedan 
starten istället skulle ha köpts nya hade det resulterat i cirka 84 
ton växthusgasutsläpp*. Det motsvarar cirka 10 varv runt jorden 
med bil!
* Mer om uträkningen hittar du på www.retoy.se
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2. Byta leksaker är kul för både barn &   
miljön! 

2.1 Leksaksbytesaktivitet
Alla barn i hela världen delar samma jord och värms av samma sol.  
De har också samma rättigheter enligt FN:s barnkonvention. På våra 
Leksaksbytesaktiviteter får barn uppleva hur kul det är att vara miljövänlig 
tillsammans med andra barn. De får även praktisera sina rättigheter genom att 
leka, uttrycka sin mening och bli lyssnade till. 

Under 2013 förverkligade vi ännu än dröm när vi utvecklade ett Retoypass 
med lekfullt pyssel och information. Passet förtydligar än mer att alla barn 
är världsmedborgare och förklarar på ett lekfullt sätt kopplingen till varför 
det är bra för miljön att byta leksaker. Passet får följa med barnen hem och 
uppmuntrar då vuxna och barn att leka och lära vidare tillsammans även efter 
våra aktiviteter.
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2.1.1 Retoykalas
Ett Retoykalas är som en extra stor och än mer festlig Leksaksbytesaktivitet! Här 
kan barnen förutom att byta leksaker även medverka i andra roliga aktiviteter 
som:

 » Retoy Lab

 » Retoylekyta

 » filmvisning eller annan underhållning
 
Retoykalas prioriterar vi att genomföra i socioekonomiskt utsatta områden. Vi 
bjuder såklart in barnfamiljer från hela kommunen och skapar då möten där 
barn får leka kring det som förenar dem; deras rättigheter, miljön och en hållbar 
framtid. Vi har under 2013 genomfört regelbundna Retoykalas i Rosengård 
(Malmö) och i Hallunda (Botkyrka kommun).

Under 2013 har vi sammanlagt anordnat 78 
leksaksbytesaktiviteter och kalas för barn runtom 
i Sverige, där mer än 5600 barn har bytt över 
14000 leksaker! 

Fler barn byter och skapar leksaker med oss!

<�Min systerson brukar vara så blyg men 
idag har han lekt tillsammans med andra 
barn och haft jättekul vilket är underbart 
att se. Och alla volontärer är så snälla! <  

– Familj på Retoys premiär i Nacka

Barn som deltagit

Leksaksbyten
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2.2 Ett år fyllt av leksaksbyten för en bättre 
värld
 
Tack vare många fina samarbeten kunde vi under 2013 börja leka på fler 
platser och etablera Leksaksbytesaktiviteter i nya kommuner! Året bjöd på 
många glittriga ögonblick som tillsammans skapar fortsättningen på vår 
Retoysaga. 
 
Stockholm: Sedan vi påbörjade vårt äventyr 2011 i Stockholm har vi 
haft regelbundna bytesaktiviteter på Luma bibliotek i Hammarby Sjöstad 
varannan lördag. Där har vi byggt upp en lekfull besökarkrets med många 
Retoystammisar. Vi har även arrangerat bytesaktiviteter i samarbete med 
Parkteatern, Stockholms Kulturfestival, 127 Festivalen, Tekniska museet, 
KTH, Blocket och Stockholms stad. Många barn har bytt leksaker med oss 
på flera av platserna och har därmed upptäckt ställen som de aldrig tidigare 
besökt.

<�Totalt har vi gjort 38 bytesaktiviteter i Stockholm där vi lekt med närmare 
2 600 barn som tillsammans bytt över 7 600 leksaker! <
 
Malmö: I Malmö har barn bytt leksaker med oss regelbundet i Rosengård sedan 
våren 2012. I slutet av 2013 lekte vi fram ett mer långsiktigt samarbete med 
Miljöförvaltningen och Fairtrade City Malmö. Det möjliggör att vi nu kan utöka 
våra aktiviteter under 2014 och nå fler barn! Att kunna erbjuda aktiviteter på 
fler platser ser vi som en fantastisk möjlighet till att fortsätta skapa fina möten 
mellan malmöbor från olika stadsdelar. Förutom bytesaktiviteter i Rosengård 
medverkade vi även på Malmöfestivalen under åtta dagar där vi anordnade 
bytesaktiviteter och Retoy Lab. 
 
<�I Malmö har vi under 2013 anordnat 20 bytesaktiviteter där vi nått närmare 
2 200 barn som bytt över 3 500 leksaker. <

Ajla, sju år, tyckte att det roligaste på Malmö-festivalen var att få byta leksaker 
med Retoy. Maxine är en av de 2000 barn som bytte över 3800 leksaker med 
oss på Malmöfestivalen och Stockholms Kulturfestival!
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Botkyrka: Under våren 2013 påbörjade vi äntligen regelbundna Retoykalas 
i Botkyrka kommun med Folkets Hus Hallunda som bas. Barnen bytte 
leksaker och ritade många fina teckningar under tio efterlängtade kalas och 
bytesaktiviteter, bland annat i Hågelbyparken i samband med internationella 
fredsdagen och under Hållbarhetsveckan. 
 
<�I Botkyrka har vi lekt under 10 tillfällen med närmare 400 barn som under 
året har bytt cirka 1 500 leksaker! <

Nacka: Under hösten bjöd vi, tillsammans med Dieselverkstadens bibliotek, 
in till sex magiska bytesaktiviteter på tre platser i Nacka kommun; Älta, 
Saltsjöbaden och Dieselverkstaden.

<�Totalt kom närmare 200 barn och över 700 leksaker bytte ägare. <
 
Östersund: När vi besökte Östersunds festival Storsjöyran var det många barn 
som undrade när de kunde komma tillbaka och byta leksaker med oss nästa 
gång. Två månader senare var vi på plats igen under Trafikantveckan där vi 
återigen mottogs med öppna armar och varm publicitet. 

<�260 barn lekte med oss och bytte närmare 740 leksaker. <
 
Bollnäs/Ovanåker: Den 7:e december var det premiär för Retoy i Bollnäs 
och Ovanåker där vi under hösten inledde ett långsiktigt samarbete med 
kommunerna. Under 2014 kommer barnen kunna byta leksaker och lära sig 
mer om sina rättigheter vid minst nio tillfällen!
 

<�Det här är min snickar-
bänk som jag har hemma, för 
jag tycker det är roligare att 
göra mina egna saker än att 
köpa nya. <

– Ville från Östersund

Antal leksaksbytesaktiviteter

Leken sprider sig till fler platser och kommuner i Sverige

Retoy 2013Retoy 2012 Retoys vision 2014
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2.3 Utsortering av farliga kemikalier
Leksakerna som barnen byter till sig hos ska vara är så snälla som möjligt 
för både barn och miljö. Därför har vi under året utvecklat våra rutiner kring 
utsortering av leksaker med farliga kemikalier. 

Till vår hjälp har vi haft vår samarbetspartner Blocket och andra aktörer 
med kunskaper inom ämnet som till exempel Miljöförvaltningen, 
Kemikalieinspektionen och Naturskyddsföreningen. Vid ett par tillfällen bjöd vi in 
till workshops för att komma fram till hur vi tillsammans kan leka oss till en mer 
giftfri vardag. Detta har bidragit till att vi utvecklat en checklista samt en lekfull 
och informativ utsorteringsstation som nu finns på alla Leksaksbytesaktiviteter. 
Stationen vägleder och uppmärksammar våra besökare medan checklistan 
underlättar för volontärerna att sortera bort olämpliga leksaker. 

Vi håller oss ständigt uppdaterade i ämnet för att kunna skärpa våra rutiner, 
utbildningar och information. De leksaker vi sorterat bort tas om hand av SITA 
som hjälper oss med logistiken och återvinningen. De hjälper även till vid 
insamling av leksaker.

2.4 Insamling av leksaker
Genom att samla in begagnade leksaker kan vi sortera bort än fler 
farliga leksaker och bidra till en mer giftfri vardag för alla barn. Vår fina 
insamlingsstation säkerställer även att vi alltid kan erbjuda ett bra grundutbud 
av roliga och snälla leksaker på våra aktiviteter. 

Insamlingsstationen har hittills funnits på åtta utvalda platser 
i Stockholm, de flesta i samarbete med Stockholms stad och 
återvinningscentralerna. 

Insamlingsstationerna har utökat 
vårt grundutbud med ett par tusen 
leksaker och vi har även kunnat 
sortera bort många leksaker som 
kan vara skadliga för barn. 
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3. Lekytor
I lekens magiska värld är allt möjligt! Vi erbjuder därför inbjudande Retoylekytor 
som är säkra för barn under tre år där de kan ha kul med leksaker fria från 
farliga kemikalier. Leksakerna är därmed noga utvalda med kärlek till både 
människor och miljö. Här finns även miljöpedagogiska spel och pussel för äldre 
barn. I samband med Lekytan finns information till föräldrar om barns rättigheter 
och hur de kan göra mer medvetna val OM de väljer att köpa nyproducerat.
 
För tillfället finns vår Lekyta på Tekniska museet. På Luma bibliotek i Stockholm 
finns det pussel, spel, kemikaliefria leksaker för yngre barn, samt en digital 
spelstation med roliga appar att utforska. 

4. Retoy Lab
Endast fantasin sätter stopp för vad barnen kan skapa i Retoy Lab som består av 
pedagogledda workshops för 

 

barn mellan fyra och tio år!

På Retoy Lab får barn fördjupa sina kunskaper om:

 

» återvinning och miljö genom att skapa fantasifulla kreationer av trasiga 

  
 

leksaker och återvunnet material,

 

» sina rättigheter genom att leka, uttrycka sin mening, bli lyssnade till, och lära 

 
 

sig mer genom en ritaktivitet.

Retoy Lab finns på utvalda Retoykalas men går även utmärkt att boka som drop-
in lab i samband med familjedagar, kundevent och andra evenemang. Retoy 

Lab erbjuds även som en större satsning för förskolor och fritids i Malmö.

Under 2013 har över 80000 barn 
lekt på våra Retoylekytor.

 
 

På Retoy Lab får barnen bland annat KÄRleka fram: 
 » drömleksaker
» fredsleksaker & innovationer som gör världen bättre
» den hållbara staden där alla barn mår bra och har kul. 

 

<�Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, 
medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, 
och föder utveckling.<

– Albert Einstein
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4.1 Drop-in Retoy Lab
Under 2013 har vi bland annat anordnat Retoy Lab event på:

 » KTH

 » Bromma Återvinningscentral

 » Malmöfestivalen

 » Barnens samråd, Lidingö stad 

 » Retoykalas i både Stockholm, Botkyrka och Malmö

Under barnens samråd på Lidingö fick barnen tycka till om hur det nya Lidingö 
bör utformas. Genom teckningar och leksakskreationer skapades sedan en 
modell över Lidingö som den hållbara staden. Vi anordnade även några 
större decemberaktiviteter i samarbete med miljöförvaltningarna i Malmö och 
Stockholm där barnen fick skapa unika julklappar. 

4.2 Retoy Lab för förskolor och fritids
Barnens tankar, idéer och kreativitet står alltid i centrum under vår Retoy Lab 
satsning i Malmö, som består av pedagogledda och lekfulla workshops för 
förskolor och fritids. Förutom att få fördjupad kunskap om barnkonventionen 
och miljön är syftet även att skapa förutsättningar för möten mellan barngrupper 
från olika områden.

Material och metod har utvecklats tillsammans med Unicef och drivs av Retoy 
med stöd av Allmänna Arvsfonden. Satsningen möjliggör att vi kan ta fram, testa 
och utveckla pedagogiska koncept som vi först etablerar i Malmö för att sedan 
skala upp och sprida till resten av Sverige. Under vårterminen 2013 deltog 
förskolor och fritids i Rosengård och under hösten var även barngrupper från 
andra stadsdelar i Malmö med och lekte. 

296 barn har deltagit i Retoy Lab för förskolor och fritids! 70 
förskole- och fritidspedagoger har arbetat med verksamheten 
varav 20 har genomgått en fortbildning i ”Barnkonventionen i 
en låda”, som utvecklats av Unicef och Retoy. Genom dessa 20 
pedagoger har vi nått ytterligare 144 barn.

<�Barnen har utvecklats mycket av skapandet och 
de pratar nu ofta om sina rättigheter. <

– Camilla Olsson, förskollärare
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5. Tillsammans kan vi förändra 
Retoy är ett socialt företag som består av både en insamlingsstiftelse och ett 
aktiebolag som tillsammans erbjuder kostnadsfri och regelbunden verksamhet 
för barn. Vi vill att barn, på så många platser som möjligt, ska kunna praktisera 
hållbar konsumtion och sina rättigheter med oss. Därför är det viktigt att vi 
vuxna leker tillsammans så att vi kan etablera långsiktig verksamhet. Effekten blir 
att vi successivt byter ut gamla rutiner mot mer hållbara vanor. 
 

Att vi består av både en stiftelse och ett aktiebolag möjliggör ekonomisk 
hållbarhet som stärks av vår unika samarbetsmodell mellan näringsliv, offentlig 
och ideell sektor. 

Tack vare Företag, såsom vår partner Blocket, kan vi fortsätta anordna 
regelbunden verksamhet i flera kommuner runtom i Sverige och nå fler 
barnfamiljer genom expertishjälp och finansiering. Det finns nu även en 
möjlighet för andra företag att bidra till att fler barn kan leka sig till en 
bättre värld med oss genom att bli vår företagskompis, när vi etablerar 
Retoyverksamhet i nya kommuner. Företag kan även samarbeta med oss, som 
vår så kallade eventpartner för att kunna erbjuda anställda eller kunder roliga 
familjeevenemang med stort mervärde. 
 
Tack vare Kommuner kan vi skapa mötesplatser där fler barn får leka och 
lära kring deras rättigheter och miljön. Kommunen bidrar bland annat med 
engagerade kontaktpersoner, lokaler och lagerutrymme för utförandet, 
medfinansiering samt marknadsföring av aktiviteterna lokalt.
 
Tack vare Ideella organisationer, såsom vår partner Unicef, kan vi fortsätta 
utveckla och erbjuda kvalitetssäkrad verksamhet som genomsyras av 
barnkonventionen.

 

Barnen deltar i tre pedagogiska moment, under en period av 
1-2 månader, som avslutas med en utställning:

Retoy Lab 1 – förskolan får besök av en Retoypedagog som genomför en lekfull 
och interaktiv introduktion till barns rättigheter utifrån FN:s barnkonvention.

Retoy Lab 2 – pedagogerna leker och lär vidare tillsammans med barnen i 
den dagliga verksamheten. Till sin hjälp får de låna en Retoyväska innehållande 
ekoetiska och rättvisemärkta leksaker samt böcker och övningar kring en artikel 
i barnkonventionen.

Retoy lab 3 Framtidslabb – under våren skapade barnen fantasifulla 
drömleksaker, fredsleksaker och innovationer. Under höstens lab skapade de 
platser och saker som barn behöver i en stad. I samband med labbet får barnen 
utbyta erfarenheter utifrån det de lärt sig under lab 1 och 2. Under processen 
diskuteras även olika material och kopplingen till naturens resurser. 

Utställning/Vernissage – barnen visar upp sitt arbete och sina konstverk 
genom utställningar öppna för allmänheten. Under året har barnens verk ställts 
ut på Rosengårds bibliotek, FormDesign center och Malmö museer. 

<�Genom att komma tillbaka och byta leksaker hos Retoy vid flera 
tillfällen har jag lärt känna mina barn bättre och nu vet jag vad de tycker 
är roligt att leka med. Vi har kommit varandra närmare genom Retoy. < 

   nrab aryf llit ammam ,suobbaduoB annaH –

<�Materialet och övningarna i Retoyväskorna är lekfulla och 
konkreta för både oss och barnen. Det har varit ett fantastiskt 
stöd, och idag vet alla barn hos oss att de har rättigheter. <

– Förskolelärare

<�Tack för er strålande insats och för att ni bidrog 
med en av de allra populäraste aktiviteterna under 
KTHs Alumnidag! Många har hört av sig i efterhand 
och tackat. Uppskattningen är stor! <

– Julia Kjaergaard, KTH
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6. Vi som leker med Retoy
Vår verksamhet drivs av ett Retoyteam som tillsammans med barnexperter, lokala 
Retoyledare, volontärer och våra samarbetspartners skapar förutsättningar för 
att så många barn som möjligt ska få leka sig till en bättre värld.

Barnexperter: Vi på Retoy strävar alltid efter att leka utifrån barnkonventionen 
och har därför utvecklat vår verksamhet i samråd med våra expertgrupper 
bestående av barn i åldrarna fem till tio år. Samtidigt som barnen är med och 
utformar Retoy får de lära sig mer om och praktisera sina rättigheter genom att 
göra sin röst hörd. Därmed tillämpas barnkonventionen också i praktiken.

I samband med Retoy Lab för förskolor och fritids jobbar vi med barns 
delaktighet i ännu högre grad. Vi har bland annat utvecklat interaktiva 
utställningar och metoder där barnen har fått uttrycka sig kring behov de har 
samt tycka till om deras egen stad. Vi utvecklar även konkreta verktyg för att 
säkerhetsställa att verksamheten fortsätter utformas av och med barn i än större 
utsträckning.  

Retoyteam: Under 2013 har det centrala Retoyteamet formats av nio 
medlekare. Ytterligare fjorton medlekare, varav åtta Retoyledare, har lekt med 
oss under betalda timmar löpande under året. Alla har bidragit till en fantastisk 
utveckling av vår verksamhet. Vi blir alldeles varma i våra Retoyhjärtan över att 
vi under 2013 blivit så många fler som tillsammans möjliggör att barn kan leka 
sig till en bättre värld med Retoy! 

Medlekare hos Retoy

Även om vi skapar verksamhet för barn så är det vårt ansvar 
som vuxna att agera utifrån barnkonventionen, men även 
att uppmärksamma barnen på att de har rättigheter som ska 
respekteras av alla.

Medlekare på hel/deltid

Medlekare på timme
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Lokala Retoyledare: Vi har under året haft åtta lekfulla Retoyledare som 
ansvarat för genomförandet av bytesaktiviteterna i Stockholm, Botkyrka, Nacka 
och Malmö. Ledarna är arvoderade och får utbildning i barns rättigheter samt 
i Retoys pedagogik. De har alla börjat som volontärer hos oss och är nu de 
som har den närmsta kontakten med volontärerna på respektive ort. Genom sitt 
fantastiska engagemang möjliggör de att vi kan fortsätta växa och inspirera. 

Volontärer: För att kunna erbjuda kostnadsfria aktiviteter för alla barn 
samarbetar vi med volontärer som delar vår vision och som vill bidra till att fler 
barn får ha kul tillsammans med oss. 

Antalet volontärer som engagerar sig i Retoy ökar stadigt och under 2013 har 
vi utbildat och lekt med cirka 100 volontärer som bidragit till att vi 
har kunnat utvecklas och växa.

Under hösten 2013 lades grunden för ett utökat utbildningspaketet för 
volontärer och ledare. Vi inledde med att erbjuda alla en grundutbildning i 
barnkonventionen och konkreta metoder att arbeta med barns rättigheter i vår 
verksamhet. Under 2014 kompletterar vi med en utökad miljöutbildning med 
fokus på kemikalier i leksaker. Alla som genomgått utbildningarna får ett lekfullt 
diplom. 

Volontärer hos Retoy

7. Samarbetspartners
Vår verksamhet utvecklas i nära samarbete med olika aktörer från näringsliv, 
offentlig och ideell sektor med syftet att kunna leka för en bättre värld på fler 
platser och i fler kommuner. Samtliga partners bidrar med sina unika kunskaper 
och resurser för att tillsammans kunna erbjuda hållbarhetslösningar med fokus 
på barn. Vi är stolta att under 2013 ha fått samarbeta med dessa lekkamrater.

Samarbetspartners och finansiärer 2013:

Samt kommuner: 

Antal volontärer

Retoyledaren Vlora berättar: Precis innan vi öppnar inför leksaksbytes-
aktiviteterna i Malmö är det alltid så roligt att se hur barnen väntar 
med full energi på att stiga in i en värld som tillhör dem själva. Så fort 
dörrarna öppnas skiner deras ansikten upp – nu får de leka fritt. 

<�If you want to go fast, go alone. If you 
want to go far, go together. <

– African Proverb
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8. Leken sprider sig över landet
Retoy har fått positiv uppmärksamhet i media vilket har resulterat i att fler 
kommuner och företag har bokat oss, vilket i sin tur bidragit till att fler 
barnfamiljer hittat till oss! Axplock av media vi uppmärksammats i under 2013:

 » TV4 Nyhetsmorgon

 » Sveriges Radio 

 » Metro 

 » Veckans Affärer Hållbarhet

 » Kupé 

 » Hållbarhetsguiden

Samt i lokal media såsom: SVT Jämtlandsnytt, Sveriges Radio Gävleborg, 
Sydsvenskan, Smålandsposten, Mitt i Botkyrka, Södermalmsnytt, 
Östersundsposten,  Söderhamnsnytt, Ljusnan, City Malmö och Nacka Värmdö 
Posten.

<�Under 2013 har vår Facebook ökat från 627 Facebook-gillare till 1 821! <

Soledad Piñero Misa har även i egenskap som VD och grundare av Retoy 
blivit nominerad till flera utmärkelser:

 » Årets Samhällsentreprenör av Veckans Affärer med motiveringen: ”En   
 genuin social entreprenör som med en enkel, men samtidigt mångfasetterad  
 verksamhet gjuter verkligt hopp för framtida generationer. Med en hållbar   
 affärsmodell och ett tydligt långsiktigt engagemang visar hon att det går att  
 kombinera glädje, affärer och samhällsansvar. Med Retoy gör Soledad   
 Piñero Misa hållbar konsumtion och mänskliga rättigheter lekande lätt.” 

 » Unicef-supporter som tillsammans med åtta andra supportrar kommer   
 hjälpa till att främja barns rättigheter.

Axplock av tidigare utmärkelser:

 » KURagepriset, Svenska spahotells utmärkelse, som delas ut till en offentlig   
 person med stort kurage och påtaglig handlingskraft som genom positiv   
 handling eller prestation har utmärkt sig under det gångna året. Första pris. 

 » Göranpriset, Nätverket Göran, som delas ut till den kvinna som har nått   
 framgång med bibehållen balans i livet. Första pris. 

 » Veckans Hjälte, Inspirationsmagasinet Heroes of Today, för att ha grundat   
 Retoy. 

 » Shortcuts lista över årets uppstickare, åttonde plats. 
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Axplock av media i bilder



BÄTTRELEK DIG TILL EN VÄRLD!

WWW.RETOY TOY.SE


