
Känner du något barn som har behov av 
stöttning och som far illa i skola, på fritiden 
eller rent av hemma där de bor?

Är du kan hända intresserad av att hjälpa 
oss i organisationen som en aktiv medlem 
och har den tid över som krävs?

UTSATT?

ANSÖK SOM
MEDLEM

På hemsidan kan du smidigt göra en ansökan.

www.daca.nu

DRIVERS AGAINST CHILD ABUSE

I barnens tjänst sedan 2016

STÖD OSS
I D.A.C.A

Nedan via Swish, via hemsidan där man 
kan donera, via bankgiro eller så har vi 
såklart shopen med massa roliga saker.

Oavsett hur du supportrar oss så kommer 
pengarna barnen tillgodo och vi får en 
möjlighet att utföra direkta insatser i vårt 
arbete med att stötta de utsatta barnen 
runt om i vårt avlånga land.

Tack på förhand för ditt stöd!

Medlemmarna i Drivers Against Child Abuse
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Scanna din QR-kod
till vänster i  Swish.

Så här kommer ni i kontakt med oss:

Drivers Against Child Abuse Supportsida

Lättast är att kontakta oss via Facebook

Hemsida: www.daca.nu   -   Mail:   info@daca.nu



DACA träffar på en hel del känsliga fall och då är det 
av stor vikt att vi tar reda på fakta och där vi har möjlighet, 
hjälpa till att slussa den drabbade till rätt instanser. Vi har 
då vår eget . Styrkan i dessa ligger i att de jobbar Team 1
med gruppdiskussioner gällande varje enskilt fall, detta i 
samråd med våra egna kompetensgrupper som sitter 
inne med specialfakta. I Team 1 finns bred kompetens 
gällande både sociala och medicinska frågor. Team 1 
ska generellt vara de som tar första kontakten vid de 
olika ärenden vi ställs inför innan styrelsen tar beslut om 
hur vi ska agera vidare ut i den aktuella regionen.

Om Ni känner att Ni vill hjälpa till att göra skillnad finns 
det många olika sätt att göra det på, antingen besöka vår 
hemsida www.daca.nu och den webshop vi har där och 
inhandla några fina kläder eller tuffa prylar och då genast 
stödja oss med en slant för varje såld produkt. Man kan 
även självklart bidra genom Swish eller egen insättning 
på vårt bankgironummer vilka ni finner nedan på alla 
sidor. Sen finns det de som verkligen vill vara delaktiga i 
det arbete vi gör, vill bli medlem i DACA och bli en av oss 
Systrar och Bröder. Då får man gå in på vår hemsida och 
där göra en ansökan enligt beskrivning och sedan 
invänta kontakt från oss.

Vi är strax över 100 personer i organisationen Drivers 
Against Child Abuse, men - att vara en DACA-syster eller 
DACA-broder innebär att man inte fegar ur när det t.ex 
gäller att bege sig ut på en riktig långtur i barnens tjänst!

Regioner vi har i D.A.C.A är N-North, M-North, S-North, 
Mid, West, East, South och vår stora ö Gute.
Vi har rikstäckande möten i alla regioner varje månad och 
vi har månadsvis styrelsemöten vilka reder ut de flesta 
saker snabbt och ger stor inblick för alla våra övriga 
medlemmar ute i riket.

D.A.C.A som förening startades den 6 Februari 2016 av 
tio personer från södra och mellersta Sverige. Det som 
idag kallas ”Original 10” hade aldrig träffats men varit 
medlemmar i en annan liknande förening och det var i 
deras missnöje över dels tidigare förenings engagemang 
och i vissa fall rent oseriöst beteende som de valde att 
starta upp det som idag är Drivers Against Child Abuse.

D.A.C.A har en kraftfull styrelse som består av Original 
10 (medlemmar som var med om att starta upp D.A.C.A) i 
samråd med alla regionspresidenter. Original 10 styr de 
andra regionerna likt mentorskap uppdelat mellan dessa.

D.A.C.A är inte en förening för den som vill ha en 
patchad väst för att visa upp sig, inom D.A.C.A bär man 
sin väst med stolthet för att visa att vi finns för de som har 
det tufft och behöver stöd, D.A.C.A är just nu uppdelat i 8 
regioner över hela Sverige. 

Årets Medmänniskor 2017och Svenska Hjältar blev vi 
via TV-galan vilket resulterade i att vi med alla våra 
skyddslingar blev bjudna på Gröna Lund en dag där 
inträde och åkband var betalt. Efter denna bekräftelse har 
intresset för vårt arbete ökat vilket gör det lite lättare för 
oss medlemmar att finna företag samt organisationer som 
vill hjälpa alla våra medlemmarna med sitt ideella arbete i 
organisationen. Vi är helt och hållet beroende av 
sponsorer och folk som på olika vis stöttar oss genom 
donationer, köp i shopen osv.

Vi i DACA jobbar helt ideellt med att stödja, hjälpa och 
finnas för de barn vars föräldrar eller bekanta gjort en 
ansökan via vår hemsida. Vi har ett mycket lågt uttag när 
det gäller det totalt nödvändiga, nämligen det 
administrativa vilket idag ligger runt 14-18 procent. Övriga 
pengar går oavkortat till olika insatser för våra barn.

Det kan röra sig om material till skolan eller gymnastiken, 
en ny cykel, en moped för att kunna sköta skolan, de 
”rätta” kläderna för att passa in. Ja det kan till och med röra 
sig om så stora saker som ett invalidfordon i form av en 
trehjuling som vi fått hjälp av Svenska folket att snabbt 
samla in pengar till. 

Vi sätter upp ett individuellt stabilt mål för varje barn 
eller ungdom som vi tar oss an och ser sedan till att 
slutföra det, allt för barnens bästa. Vi samarbetar idag med 
Po l i s ,  Soc ia l j ou re r,  Fami l j ehem,  Kv innohus , 
Gruppboenden för bostadslösa, olika Sjukhem och 
många fler runt om i Sverige.  Varje år till jul så delar vi ut 
stora julnallar och 2019 vart det hela cirka 900 julnallar 
plus drygt 300 julklappar i form av biobiljetter, spel, 
leksaker, kramdjur med mera som t.ex på bilden till höger. 

I samband med våra julpromenader runt om i Sverige sista 
dagarna innan jul så delar vi även ut runt 300 fyllda 
matkassar till de som annars inte skulle få en jul. Där finns i 
regel en liten julklapp till mamma och pappa från barnen.

Som skyddsling i vår organisation så får barnet 
slutligen en egen väst som är precis som våra egna i 
skinn med alla fastsydda patchar och märken. Västen 
sponsras i dag av grymma  och sedan syr Flying Eagle
vi dit alla märken och gör västen komplett. Som fadder 
till en skyddsling sker det ibland att vi även får delta 
under förhör, möten, rättegångar och liknande med de 
små, även där blir det merkostnader som vi i viss mån 
kan hjälpa föräldrarna med och självklart våra små. Att 
vara förälder till ett utsatt barn där allt rasat ner likt en 
rullgardin full av strul, krångligheter, obesvarade frågor 
och känslan att man inte kan skydda sitt barn måste vara 
bland det värsta man som förälder kan råka ut för. Vi i 
DACA försöker vara en hjälpande hand, en som kan 
underlätta lite - kanske gå på bio när föräldrarna sitter i 
förhör, gå och äta typ en hamburgare tillsammans där 
man kan lufta en del frågor eller bara vara, så att barnen 
ser att det finns trygghet. Det skall inte vara en 
ekonomisk orsak till att det utsatta barnet inte skall få 
rättvisa, vi försöker underlätta för de vuxna som ändå får 
dra det tyngsta lasset. Att vara förälder är svårt idag, än 
värre då barnet mår riktigt dåligt.


