VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
Insamlingsstiftelsen MITT FADDERBARN
Org.nr. 802478–3733
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Allmänt om verksamheten och organisationens ändamål
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn bildades den 30 september 2014 och bedriver hjälpverksamhet genom
fadderhjälp. Syftet är att hjälpa fattiga barn och familjer så att barnen kan gå i skolan, få utbildning och förbättra
möjligheterna att ta sig ur fattigdom.

Ekonomi
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarns finansiella medel kommer till allra största delen från privatpersoner i form
av enstaka eller regelbundna gåvor, men får också bidrag från andra organisationer, församlingar och företag.
Insamlingsstiftelsen har 90-konto och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll. Ekonomin granskas av en
auktoriserad revisor från Brahe Revisionsbyrå. Det finansiella stöd som Mitt Fadderban skickar till de olika
sociala arbetena bidrar till att möjliggöra att många fattiga barn och ungdomar får utbildning, kläder, vård och
mat. Detta gör att de i framtiden kan påverka sin egen situation med hjälp av de verktyg och den kunskap de fått.
De har även fått lära sig att nyttja de resurser de har nära till hands, återanvända olika material och bli
självförsörjande vuxna.
Sammanlagt under 2021 har Mitt Fadderbarn regelbundet stöttat 11 projekt. Av verksamhetskostnaderna rörande de
olika projekten har 80 % gått till verksamhet i Sydamerika, 15 % till verksamhet i Asien och
5 % till verksamhet i Mexiko.
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NAMN
Pojkhem. Studiehjälp och yrkesutbildning för
flickor och ungdomar som inte bor på
barnhemmet.
Socialhjälp till fattiga familjer och
studiehjälp för barn och ungdomar.
Elevhem (hjälp för kost och logi för
fattiga tibetanska barn).
Förskola för barn från slumområdet Klong Koey.
Studiehjälp.

PROJEKT
Alluru, Andra Pradesh

Barncenter och socialhjälp till fattiga familjer och
studiehjälp för barn och ungdomar.
Matsal och socialhjälp för fattiga barn och familjer.
Barnhem för föräldralösa barn, barn som har blivit
omhändertagna av myndigheterna eller barn vars
föräldrar av olika anledningar inte kan ta hand om
dem.
Barncenter som ger socialhjälp till fattiga barn,
bespisning och studiehjälp.
Socialhjälp till fattiga familjer och
studiehjälp för barn och ungdomar.

Limpio

Gudivada, Andra
Pradesh
Sonada
Bangkok

Huancayo
Tijuana

Porto Xavier
Salta

BOLIVIA

Fiwen
Mission Byrén

Studiehjälp för barn och ungdomar från den
indianska folkstammen Weenhayek.
Socialhjälp till fattiga familjer och
studiehjälp för barn och ungdomar.

Villamontes
Tarija

Upplysningar om hur ändamålet främjats
2021 var ännu ett år med pandemi och det påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya
förhållandena. 516 barn och ungdomar med sina familjer fick hjälp med matvaror och studieresurser. Flera barn
och ungdomar fick mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar
på distans på grund av pandemin. Det viktigaste ändamålet under 2021 var att se till att alla barn och ungdomar
kunde fortsätta att studera och hjälpa dem med det som behövdes för att lyckas med det.

RESULTAT AV MITT FADDERBARNS ARBETE UNDER 2021
•

MATSALEN BETANIA i Huancayo, Peru

80 barn 1–17 år gamla och sina familjer fick
regelbunden hjälp med matvaror, medicinsk
hjälp och extra insatser till olika familjer. Till
exempel en ensamstående mamma till två av
barnen råkade ut för en fallolycka från en buss
och slog i huvudet på asfalten och blev utan
någon inkomst under två månader på grund av
skadorna, en pojke med CP-skada fick hjälp till
terapi och olika utrustningar han behövde, en
pojke med svåra synproblem fick glasögon och
medicinsk hjälp, osv. Flera barn fick internet
installerat i sina hem under tiden de hade
distansundervisning och en familj där en
ensamstående mamma bodde i en hydda med
sina tre barn under 17 år fick ett litet hus byggt
på sin tomt genom en insamling bland faddrarna
i Sverige. Familjen flyttade in i huset under
februari månad 2022. Skolorna i Peru var
stängda under hela året och barnen fick stöd
utifrån deras enskilda behov för att underlätta
möjligheterna för barnen att komma vidare med
sina utbildningar på distans. I slutet av året delades det ut en julkorg
hjälp genom det sociala projektet och barnen fick även en julklapp.
•

med matvaror till alla familjer som får

BARNHEMMET CASA HOGAR BELEN Tijuana, Mexiko
21 barn bodde på Barnhemmet Casa Hogar Belén under 2021. Barnen fortsatte
med sina undervisningar på distans och skillnaden mot året innan var att de fick
komma ut till naturen igen och även åka på den årliga utflykten som de hade
fått ställa in på grund av pandemin. Med hjälpen barnhemmet får kan det vara
en trygg plats för barnen att växa i när dem av olika anledningar inte får vara
med sina anhöriga. Under 2021 blev sex barn flyttade till sina vårdnadshavare
och tre ungdomar flyttade ut då de fick arbete och blev självständiga.

•

MOSES MEMORIAL CHILDREN HOME i Alluru och STEN HOME i Gudivada, India.

61 barn fick hjälp med matvaror och mediciner vid behov och
alla barn i skolåldern fick stöd för att kunna göra det möjligt för
dem att få utbildning. Barnen kommer från mycket fattiga
hemförhållanden, ofta på grund av att föräldrarna eller
vårdnadshavarna är sjuka och familjen inte har någon inkomst,
så under hela tiden har man stöttat barnens och ungdomarnas
familjer. Under ”the lockdown” fick inga barn finnas på
institutioner och skolorna var stängda. På barnhemmet brukar
det bo cirka 20 barn varje år för att få möjligheten att gå i skolan
i Alluru men de fick vara med sina familjer eller anhöriga under
2021. Projektledarna stöttade barnen med det de behövde för att
kunna fortsätta med sina utbildningar på distans vilket var en
stor utmaning eftersom flera barn inte har el i sina hem och hade
därför ingen möjlighet att delta i undervisningen som gavs på de olika mediekanalerna.
•

TIBETANSKA ELEVHEMMET TASHILING Sonada, Indien
18 barn från olika platser i Indien, Bhutan och Nepal fick
fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar som den
mestadels pågick på distans. Under tiden fortsatte man med
renoveringen av elevhemmet som i vanliga fall tar emot
150 till 170 barn från 4 års ålder. Barnen bor på
elevhemmet och går i den tibetanska skolan fram till 10:e
klass. Fadderhjälpen går till att betala skolavgiften och
uppehåll på elevhemmet.

•

MISSION OLSSON/OCAMPOS Salta, Argentina

16 barn och ungdomar fick fadderhjälp. I början på året fick barnen i skolåldern ett kit
med skolmaterial så som skrivhäften, pennor, pennvässare, saxar, olika typer av
papper, bokomslagspapper, namnetiketter, skolväskor för några barn som saknade det
och skoluniform. Barnen gick i skolan växelvis, de delades i mindre grupper och gick
2 eller 3 dagar i skolan och de andra dagarna fick de jobba med sina läxor hemma.
Barnens familj fick regelbunden hjälp med matvaror.

•

MISSION BYRÉN av Rose-Marie Byrén Tarija, Bolivia
50 barn och ungdomar i Tarija hade fadderhjälp under 2021, men hjälpen sträcktes
även till deras syskon och föräldrar i form av matvaror, skolmaterial, internet för att
kunna sköta sina distansutbildningar, medicins hjälp (mediciner, behandlingar,
tandläkare, osv), och en mindre del gick även för att hjälpa till med hyran,
byggmaterial, möbler, el, vatten och gas. Utöver de barn och ungdomar som har
faddrar finns ytterligare ca 20 familjer, ett 50-tal barn och ungdomar som någon gång
under året fått hjälp med mat, medicin eller skolmaterial. Systemet med de virtuella
lektionerna har varit svårt för studenterna, de har inte kunnat lära sig allt man skulle
under ett skolår vilket ledde till att några inte klarade av sitt skolår och får gå om
samma klass i år.

•

BARNCENTER MBAYUE Limpio, Paraguay

102 barn mellan 3–17 år fick hjälp på barncentret Mbayue, som
till stor del drivs med fadderhjälp från Sverige. Medan skolorna
fick fortsätta att driva undervisningen på distans fick barncentret
tillstånd att ta emot barnen på barncentret under kontrollerade
förhållande. Barnen delades i grupper på 15 barn som bara fick
umgås med sin grupp. Varje grupp tilldelades en lärare, ett
klassrum och en toalett. Måltiderna fick de äta i sina klasser och
grupperna fick turas om för att vistas på utegården. Barncentrets
hade två stora utmatningar under 2021: vattenbristen och
barnens utbildning. Under flera månader fick vatten köpas in
eller hämtas från andra delar av staden, något som drabbade
många städer i landet. Barnen hade gått vidare till nästa årskurs
utan att nå utbildningsmålen och därför infördes extra tid för att
öva läsning och förståelse.
•

STUDENTCENTRUM FÖR WEENHAYEKS BARN och UNGDOMAR i Villamontes, Bolivia
22 weenhayeksungdomar från olika indianbyar i Bolivia fick
stöd för att fortsätta med sina gymnasiala utbildningar. 6
elever bodde på internatet och gick till den kristna skolan
”Asamblea de Dios” i Villamontes medan resterande gick på
den tvåspråkiga weenhayeksskola i Villamontes. Fram till
september månad 2021 pågick all undervisning på distans så
många elever stannade kvar i sina hembyar och fick stöd med
leverans av studiematerialet. Fadderhjälpen går för att hjälpa
att bekosta en del av ungdomarnas utbildning och uppehåll på
skolinternatet.

•

THE DUANG PRATEEP FOUNDATION Bangkok, Thailand

80 barn och ungdomar från slumområdet i Klong Koey i Thailand fick
fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar på olika nivåer.
Skolinstitutionerna i Thailand var på grund av pandemin stängda från mars
till juli månad. Under den tiden då skolorna var stängda fick barnen hjälp
med matvaror, mediciner och andra enskilda behov som delades ut av The
Duang Prateep Foundation, annars gick pengarna för att bekosta barnens
utbildning som också fick mat i skolan.
•

BARNCENTER GUNNAR AXELL Porto Xavier, Brasilien
66 barn mellan 1 och 15 år gamla fick fadderhjälp under
2021, hjälpen sträcktes också ut till barnens familj som fick
utdelade matvaror under hela året i sina hem. Barnen i
skolåldern kom till barncentret tre gånger i veckan för att få
hjälp med sina läxor eftersom under hela året bara fick gå 2
eller 3 dagar i veckan i skolan och de andra dagarna fick de
jobba med skoluppgifterna hemma. På barncentret fick
barnen två måltider (frukost och lunch, eller lunch och
mellanmål) och de fick även bland annat lära sig att sy och
virka, och att återvinna olika typer av material, de hade
bibelundervisning, mm.

EN ANALYS AV RESULTATEN SOM HAR UPPNÅTTS
Under år 2021 fick minst 516 barn och ungdomar hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj.
Fokus låg på att göra det möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots
omständigheterna med covid-19 pandemin. Vi gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre barn
som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt. Många barn och ungdomar fick möbler, madrasser, kläder,
hjälp med byggmaterial som till exempel tre barn som bor med en 80 år gammal morfar fick hjälp med att säkra
deras hem och höja golvet och taket eftersom de fick ha sina sängar på stolar för att när det regnade blev huset
översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom och
olyckor. När ett barn eller någon i barnets familj behövde en extra insats kontaktade vi faddrarna som efter sina
möjligheter hjälpte dem i den svåra situationen de befann sig i. Till exempel ett barn som fick Lupus kunde tack
vare den extra hjälpen få livsnödvändiga mediciner.

Effekter fadderhjälpen och vårt arbete ger
Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och
utsatthet (våld, övergrepp och exploatering) genom att arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring,
hälsovård och skydd. Resultatet är inte alltid direkt märkbart men under åren när barnen blir vuxna som kan dem
ge sina egna barn en bättre start i livet. Den direkta effekten man kan se på är att fler än 500 barn och ungdomar
med sina familjer har fått hjälp med mat, mediciner, kläder, utbildningsmaterial, möbler mm, så att inget skulle
hindra barnen och ungdomarna från att fortsätta sina utbildningar. Hjälpen skonar många barn från barnarbete
och räddar barn och ungdomar från att falla offer för kriminella grupper och drogkarteller som utnyttjar barn.
Undervisningen barnen och ungdomarna får i de olika projekten och barncentren är också viktiga för deras liv så
de kan lära sig att ta kloka beslut för att skydda sig själva, men också för att de ska veta vad de har för ansvar och
rättigheter.
Mera information finns på vår hemsida www.mittfadderbarn.se under "OM OSS" och "Verksamhetsberättelse
för 2021".

