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Namn  
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta 
 
Organisationsnummer   Juridisk form 
822002-0187    Ideell förening 
 
Vad vill er organisation uppnå? 
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta vill bekämpa fattigdom och utanförskap för grupper som lever 
i fattigdom och tillse att de åtnjuter samma rättigheter och möjligheter som övrig befolkning. 
Verksamheten bedrivs främst i östra Europa. Särskilt utsatta grupper är barn, funktionshindrade, äldre 
och etniska minoriteter. Organisationen vill genom verksamheten i Sverige verka inkluderande, genom 
socialt rehabiliterande insatser, för människor som står långt från arbetsmarknaden och lever i 
utanförskap. 
 
Genom insatser för fattigdomsbekämpning, tillsammans med våra samarbetspartners, vill 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta lindra akut nöd och samtidigt förändra de strukturer som är 
orsakerna till fattigdomen och utanförskapet. Insatsområdena är främst Utbildning, Hälsa, Försörjning 
och Strukturella insatser (såsom medverkan till markägande och id-handlingar). 
 
Hjärta till Hjärta har under 2017 fortsatt satsa på insatser, inom ramen för organisationens Team Roma 
satsning. Målgruppen för Team Roma är utsatta EU-medborgare som kommit till Sverige i hopp om att 
finna försörjning genom arbete men som ofta inte funnit någon annan möjlighet än att tigga och/eller 
samla pantflaskor och burkar samt invånarna i de lokal samhällen som EU-medborgarna migrerat ifrån. 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas insatser syftar i huvudsak till en förbättrad situation för 
målgruppen i hemländerna, främst Rumänien och Bulgarien. 
 
Utbildningsinsatserna syftar till att bryta fattigdomsspiralen för barn och ungdomar i socio-ekonomiskt 
utsatta familjer. Genom utbildning får de ökade möjligheter till utveckling och välstånd. Mätbara mål 
är antalet barn som avslutar grundskolan, gymnasie- och yrkesutbildningar. Med en komplett skolgång 
får de lättare ingång till arbetsmarknaden och därmed ökade framtida möjligheter till försörjning. 
 
Hälsoinsatserna syftar till att ge målgrupperna förebyggande hälsoinsatser och tillträde till vård. Under 
2017 har punktinsatser för tandvård, undersökningar, behandlingar, medicinering, syntester och 
synhjälpmedel genomförts. 
 
Försörjningsinsatserna syftar till att skapa arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter genom 
utveckling av socialt företagande, mikroföretagande samt hjälp till självhjälp. 
 
De strukturella insatserna har målsättningen att leda till legalisering av markägande och hjälp med att 
få en officiell erkänd identitet, främst i Rumänien. Under våren 2017 resulterade 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas lobbyarbete, att barn med bulgariska och rumänska 
föräldrar, som fötts i Sverige, får kompletta registerutdrag avseende barnens födelse utfärdade av det 
svenska Skatteverket. 
 
På 3-5 års sikt vill Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta se att insatserna som genomförts resulterar 
i en positiv utveckling för målgrupperna så att dessas förutsättningar och möjligheter till en dräglig 
levnadsstandard, egenförsörjning och deltagande i samhället höjs avsevärt. Vi vill se att de strukturella 



förändringar som organisationen medverkat till leder till en bestående förbättring av såväl 
utbildningsnivå som hälsosituation för målgrupperna. 
Målgrupperna behöver få tilltro till de egna förmågorna och till den utvecklingspotential som finns i 
deras lokalsamhällen och ursprungsländer. De själva utgör den största resursen för förändring. 
 
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? 
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta växte fram ur ett personligt engagemang och nätverk för att 
stödja fattiga människor i Polen. Detta skedde under 70-talet och målgruppen nåddes via katolska 
kloster som förmedlade humanitära insatser. 
Hjärta till Hjärtas utveckling har följt Östeuropas ekonomiska utveckling. Under 90-talet påbörjades 
insatser för att möta de behov som barn som bodde på institutioner i Lettland hade. Under flera år 
inbjöds barn från dessa institutioner och barn från fattiga familjer, att komma till Sverige för några 
veckors rekreation. Ur detta växte fram ett familjestödsprogram via två nystartade organisationer i 
Lettland. 
På liknande sätt utvecklades hjälpinsatser för gatubarn i Rumänien under tidigt 1990-tal. Insatser som 
numera även avser äldre i ett omfattande socialt program Inima catre Inima, samt ett socialt 
företagande Linheart. 
Under de senaste fyra åren har insatser i EU-migranternas hemländer, främst Rumänien och Bulgarien, 
genomförts. 
Insatser i Albanien inleddes i samband med hjälpinsatser destinerade för Kosovo, som av olika orsaker 
landade i Albanien. De initiala insatserna har senare utvecklats och omfattar förnärvarande tre 
verksamheter; familjehemsliknande institutionellt boende för barn, skola och rehabilitering av 
funktionshindrade. 
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en fristående ideell förening som samverkar i olika insatser 
med följande organisationer/samarbetspartners: 
 
Afghanistan Evangeliska Frikyrkans utlandsprogram Interact, stöd till 

landsbygdsutvecklingsprojekt 
 
Albanien Fjala et Jetes, rehabiliteringsinsatser för funktionshindrade 
 Betesda, familjeliknande boende för barn och utbildningsinsatser 
 
Bulgarien Bulgarian Aid Mission, stöd till mikroföretagande och jobbskapande, 

utbildningsinsatser 
 
Estland Samariaa stiftelsen, materiellt bistånd till drogrehabilitering. 
 
Lettland Velki Foundation, familjestödsprogram, stöd till föräldragrupper, stöd till 

yrkesutbildningar 
 Pakapieni, familjestödsprogram, yrkesutbildningar 
 
Rumänien Inima catre Inima, familjestödsprogram, hemtjänst för äldre, äldrecenter 
 Linheart, socialt företagande 

FDES stiftelsen för utveckling av den sociala ekonomi, försörjningsprogram, 
utveckling av företagande 

 Somebody Cares, utbildning, sociala stödinsatser, hälsoinsatser 
 Kooperativet Micraft, ett socialt företag i Rumänien 
Ryssland Christmas Angel Tree, stöd till fängelsearbete 
 

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? 



 
Verksamheten har en stark relationell och organisk prägel med lokalt fokus. Genom regelbundna besök 
och återrapporteringar från samarbetspartners diskuterar vi arbetssätt och metoder för att nå 
långsiktiga mål. 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas samarbetspartners har god kännedom om de lokala 
förhållanden som leder till utanförskap och fattigdom samt om vad som kan göras i form av olika 
projekt och insatser för att dessa förhållanden ska kunna förändras. Framtagandet av en 
lösningsorienterad problembeskrivning med en helhetssyn avseende målgruppens situation, 
tillsammans med de lokala partnerorganisationerna, spelar en central roll i organisationens strategiska 
arbete. Samarbetsparterna samverkar med lokala myndigheter vilket i flera fall resulterar i 
delfinansiering från det egna samhället för insatser och projekt. 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning i Sverige 
genom att aktivt ta del i den offentliga debatten, genom föreläsningar och informationsmöten, genom 
kommunikation via organisationens hemsida, nyhetsbrev och utskick samt via sociala medier. Det är 
av största betydelse att allmänhetens förtroende behålls och förstärks genom kunskap om 
målgruppernas situation samt att insatser och projekt som leder till förändring är möjliga att 
genomföra. 
 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? 
 
Sverige 
Under en följd av år har Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärtas kapacitet och kunnande i Sverige 
utökats. Satsningar har genomförts för att förstärka organisationens möjligheter till att arbeta med 
information, opinionsbildning och insamling. Organisationen har till en del kapacitet att ansöka om 
bidrag från större institutionella finansiärer men den kapaciteten bör stärkas internt och/eller genom 
att extern kompetens anlitas. Organisationen har genom goda kontakter med offentliga myndigheter 
och representanter för politiska partier kunnat påtala missförhållanden i Sverige för gruppen utsatta 
EU-medborgare.  
 
Kapacitet, kunnande och resurser varierar i de olika insatsländerna. I följande länder har 
organisationen starkt inflytande över måluppfyllelsen; 
 
Albanien 
Verksamheten i Albanien har genomgått stora förändringar. Barnhemsarbetet har utvecklats till flera 
mindre familjeliknande boenden, skolverksamheten har omorganiserats. 
Bethesda home of Grace, finansiella resurser tillförs både till verksamheten för barn på boenden samt 
till skolverksamheten. Kompetens och organisation bör förbättras för att uppnå god kvalitet. 
CBR rehabiliteringsprogram, finansiella resurser tillförs för kompetensutveckling och utökade insatser. 
 
Bulgarien 
Bulgarian Aid Mission, finansiella resurser tillförs. Kompetenta medarbetare och metodkunnande. Bra 
partnerskap och nätverk. 
 
Lettland  
Arbetet var tidigare i en utslussningsfas men på grund av den ekonomiska krisen har insatserna 
omvärderats och utökats med insatser för yrkesutbildning. Finansiella resurser tillförs. Samtal förs om 
partnerskap, nätverk och utveckling. 
 
Rumänien  
Organisationen Inima catre Inimas förändringsarbete i syfte att öka den inhemska finansieringen och 
utveckling av insatser för äldre. Kompetenta medarbetare och metodkunnande.  



Linheart, utveckling av export av varor från socialt företagande. Genom överskott bidrar Linheart till 
ökning av den inhemska finansieringen av insatser och projekt. Kompetenta medarbetare och 
metodkunnande. 
FDES, Finansiella resurser tillförs för utveckling av socialt företagande. Behov av nätverkande och 
förstärkt kompetens. 
Somebody Cares, finansiella resurser tillförs. Kompetenta medarbetare och metodkunnande. Bra 
partnerskap och nätverk. 
Kooperativet Micraft, ett socialt företag i Rumänien. 
 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?  
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har bedrivit ett omfattande hjälparbete under 25 år. 
Kvantitativa nyckeltal är antal hjälpsändningar, antal ton förmedlad materiell hjälp, insamlade medel 
och förmedlat monetärt bistånd. I ett kortsiktigt perspektiv är antalet slutmottagare i målgrupperna 
ett mått på organisationens insatser. I ett längre perspektiv är förändrade förhållanden på såväl 
individuell nivå som för de lokala samhällen som organisationen verkar i, indikatorer på uppnådda 
resultat och framsteg. 
Uppföljning och utvärdering sker genom årliga rapporter och finansiella dokument. Det finns behov av 
att utveckla ett systematiskt lärande och förbättringsarbete, vilket kräver ökade resurser. 
 

Vad har ni åstadkommit så här långt? 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta behöver fortsätta växa för att långsiktigt stärka basresurserna 
i Sverige och genom dessa kunna bedriva och utvidga organisationens internationella 
utvecklingsinsatser. 
 

1. Utvecklingen av föreningens secondhand-verksamhet: 

 Den totala omsättningen i organisationens secondhandbutiker ökade marginellt jämfört med 
föregående år 

 Organisationen har fortsatt bredda volontärsgruppen till antalet 

 Organisationen har fortsatt utöka olika samarbeten med Arbetsförmedlingen, Frivården och 
andra myndigheter. Under våren 2017 ansökte organisationen om statlig finansiering för tidiga 
insatser för asylsökande. Ansökan beviljades under hösten och verksamheten startade i 
november. Under hösten har samtal förts med Linköpings kommun, Omsorgsförvaltningen om 
en överenskommelse avseende ett idéburet offentligt partnerskap. En treårig 
överenskommelse bör kunna ingås under det första halvåret 2018 och kommer att inkludera 
Linköpings Stadsmission, Diakonicentrum och Hjärta till Hjärta. 

 
2. Under året minskade totalt insamlade medel jämfört med 2016 

 Den ordinarie insamlingsverksamheten resulterade i ett något mindre insamlingsresultat 
under 2017 som under 2016. Historiskt har den ordinarie insamlingen fördubblats. Under 2016 
erhöll organisationen två större arv genom testamenten vilket inte inträffat under 2017. 

 Olika insamlingskampanjer har genomförts 

 Antalet utskick av antalet Nyhetsbrev och utskick fortsatte att öka under 2017. 
I förhållande till möjligheter och förväntade insatser har vi endast nått en blygsam framgång. 

 
3. Satsning på marknadsföring och opinionsbildning 

 Genom relevant kommunikation via hemsida och sociala medier 

 Genom publicerande debattartiklar och redaktionellt material i olika medier 

 Genom att arrangera informationsmöten och konferenser  
Organisationen har fortsatt att bli mer känd, erkänd och citerad som sakkunnig med 
spetskompetens. 

 



4. Satsning på partnerskap och nätverk 

 Genom aktivt samarbete med offentliga myndigheter och representanter för politiska partier 

 Genom samarbete med företag och näringsliv 

 Under 2016 bildades ett nätverk av nio svenska organisationer som genomför insatser i 
Rumänien bildats. Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har aktivt deltagit i nätverkets 
arbete och möten under 2017. 
Biståndsorganisationen har under året fortsatt att vara en respekterad och kompetent aktör 
med ett brett nätverk och deltar aktivt i flera partnerskap. 

 
5. Utveckling av internationella biståndsinsatser 

 Insatserna i Rumänien och Bulgarien inom Team Roma har en stor utvecklingspotential med 
starka och progressiva samarbetspartners och nätverk 

 Samarbeten med och mellan mottagarländer och partners har under året planerats och 
kommer att resultera i flera konkreta gemensamma projekt under kommande år. 

 
Axplock avseende uppnådda resultat: 
 
Sverige 
Under 2017 har ca 595 personer på ett eller annat sätt arbetat på Hjärta till Hjärta. 73 har haft en 
anställning, de flesta med bidrag. 11 av de anställda slutade sin tjänst hos oss under året. 240 
volontärer har bidragit med ca 35 700 timmar av sin tid till arbetet. 74 av dessa volontärer har 
registrerats under 2017 och en del av dem har fortsatt som volontärer efter att ha fullgjort en praktik 
eller samhällstjänst. Drygt 50 asylsökande har deltagit i tidiga insatser för asylsökande. Ett drygt 40-tal 
har utfört sin samhällstjänst, över 50 har haft praktik eller arbetsträning via Arbetsförmedlingen och 
ca 70 har via kommunala enheter haft arbete, praktik, arbetsträning, daglig verksamhet eller 
sommarjobb hos oss. Ytterligare knappt 50 personer har haft språkträning eller annan verksamhet, 
genom andra samarbetspartners som Hermods eller Arbetslivsresurs.  
För att alla dessa individer ska komma till sin rätt har många timmar lagts på introduktion, handledning, 
anpassningar och uppföljning. För många av våra medarbetare betyder tiden på Hjärta till Hjärta en 
nystart efter en tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Här ges möjlighet att pröva sina förmågor, växa 
och utvecklas i en arbetsgemenskap med värme och respekt. Bredden och mångfalden av 
arbetsuppgifter gör att alla kan bidra utifrån sina förutsättningar, för att hjälpa de som har det sämre, 
vilket gör att arbetet känns extra meningsfullt och berikande. 
11 av de som volontärarbetat/praktiserat/arbetstränat hos oss har erbjudits en kortare eller längre 
anställning inom Hjärta till Hjärta medan de flesta andra har gått vidare till annan åtgärd, arbete eller 
studier hos annan anordnare/arbetsgivare. Av de anställningar som gjorts har några haft delvis social 
grund, för personer som av olika skäl har svårt att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Mycket av det sociala arbetet med människor i våra verksamheter i Sverige är kvalitativt och svårt att 
mäta i siffror. Vår uppfattning och det som vi får återkopplat till oss är ändå att arbetet är oerhört 
värdefullt för de enskilda individerna, som levt i olika former av utanförskap och där Hjärta till Hjärta 
utgör en viktig länk tillbaka till arbetslivet, in i en social gemenskap och till en bättre självkänsla och 
livskvalitet. 
 
Lobbyverksamheten för barn med föräldrar inom gruppen utsatta EU-medborgare i Sverige, som 
saknat kompletta registerutdrag avseende födelsen i Sverige, resulterade i början av 2017 i förändrade 
rutiner hos berörda myndigheter. De förändrade rutinerna hos berörda svenska myndigheter innebär 
att uppkomsten av liknande fall undviks i framtiden. 
 
Sammanställning över direkta och indirekta mottagare under 2017 
(Indirekta mottagare är t ex anhöriga till den person som fått del av insatsen): 
 



Land   Direkta mottagare Indirekta mottagare 
 
Samtliga insatsländer utom Sverige 5 345  7 668 
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är fortsatt i en stark utvecklingsfas både i Sverige och i 
arbetet tillsammans med våra internationella samarbetspartners. En organisationsförändring i 
styrelse och verksamheten i Sverige har fortsatt under året. Förnyade samarbetsavtal med 
partnerorganisationer och organisationsgenomlysning av dessa har genomförts under året. 
 

Berättelse av en student i gymnasieprogrammet, Pitesti, Rumänien 

 

Jag heter Maria och kommer från en familj med fyra barn. Vår far dog för 2,5 år sedan och 

min mamma fick ensam ta hand om mej, min syster och mina små tvillingbröder. Enda 

försörjning bestod av ett mindre barnbidrag och en liten summa i änkepension efter vår far. 

 

För att kunna försörja oss har mamma har tvingats resa till Spanien för säsongsarbete på en 

jordgubbsodling.   

 

Genom två studiekamrater fick jag höra talas om det studiestöd som Hjärta till Hjärta 

erbjuder. Jag ansökte om stöd för att kunna gå färdigt gymnasieprogrammet med 

livsmedelsteknisk inriktning. Jag blev oerhört glad när min ansökan beviljades och jag kan 

verkligen säga att det har betytt väldigt mycket för mej. 

 

Efter gymnasiet har rektorn rekommenderat mej för en collegeutbildning på 1 och ett halvt år 

som leder till arbete inom livsmedelsindustrin. 

 

Tack för Ert stöd 

/ Maria 

 
  


