
Vad vill er organisation uppnå?  
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta vill genomföra biståndsinsatser för fattiga människor 
i främst östra Europa samt genom verksamheten i Sverige utveckla en socialt rehabiliterande 
insats för människor i behov. 

Genom insatser för fattigdomsbekämpning tillsammans med våra samarbetspartners vill vi 
nå fattiga, utsatta och marginaliserade barn och familjer. Insatsområdena är främst 
Utbildning, Hälsa, Försörjning och Strukturella insatser (såsom medverkan till markägande 
och id-handlingar). 

Särskilda satsningar görs inom ramen för Team Roma för målgruppen utsatta EU-
medborgare som kommer till Sverige för att få hjälp till försörjning, oftast genom tiggeri. Våra 
insatser syftar till att förändra målgruppens situation i hemlandet, främst Rumänien och 
Bulgarien. 

Utbildningsinsatser syftar till att bryta fattigdomsspiralen så att barnen i fattiga familjer får en 
bättre möjlighet till utveckling och välstånd. Mätbara mål är att motverka sk drop-outs genom 
att antalet barn skall fullgöra skolgång. Möjliggöra gymnasiestudier och yrkesutbildning för att 
få bättre ingång till arbetsmarknad och försörjning. 

Hälsoinsatser syftar till att ge grundläggande barn- och mödravård för grupper. Enskilda 
insatser för tandvård och behandlingar samt medicinering. 

Försörjningsinsatser utvecklar socialt företagande, mikroföretagande samt hjälp till självhjälp. 

Strukturella insatser för markägande och hjälp att få id-handlingar, främst i Rumänien. 

På 3-5 års sikt vill vi se goda utvecklingar till egenförsörjning och utveckling. Vi vill se 
strukturella förändringar av utbildningsnivå och hälsosituation som inger hopp om bestående 
förändringar. 

Beskriv tydligt vad organisationen vill åstadkomma på lång sikt. 
Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni 
är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för? 
Beskriv hur ett uppfyllande av era mål på tre till fem års sikt 
kommer att bidra till uppfyllande av ert långsiktiga mål/ändamål. 
Kontrollfråga: 
Om någon som inte kände till organisationen läste detta skulle den 
förstå vad ni vill åstadkomma? 

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 sk barnhems-barnens behov i Lettland. Under flera år 
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inbjöds barn från institutioner och barn från fattiga familjer, att komma till Sverige för några 
veckors rekreation. Av detta väste fram ett familjestödsprogram via 2 nystartade 
organisationer i Lettland. 
På liknande sätt utvecklades hjälpinsatser för gatubarn i Rumänien under tidigt 90-tal. 
Insatser som numera även avser äldre i ett omfattande socialt program Inima catre Inima, 
samt ett socialt företagande Linheart. Under det senaste året har 3 fältarbetare anställt för att 
utveckla insatserna inom Team Roma. Deras anställningar finns i den sociala 
utvecklingsstiftelsen FDES. 
De senaste två åren har insatser i EU-migranternas hemländer, främst Rumänien och 
Bulgarien, påbörjats. 
Insatser i Albanien inleddes i samband med hjälpinsatser destinerade för Kosovo, som av 
olika orsaker landade i Albanien. De initiala insatserna har nu växt till 3 verksamheter; 
barnhem, skola och rehabilitering av funktionshindrade. 
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en helt fristående organisation som samverkar i 
olika insatser med följande organisationer/samarbetspartners: 
 
Estland Samariaa stiftelsen, materiellt bistånd till drogrehabilitering. 
 
Lettland Velki Foundation, familjestödsprogram, stöd till föräldragrupper, stöd till 

yrkesskoleutbildningar 
 Pakapieni, familjestödsprogram, yrkesskoleutbildningar 
 
Rumänien Inima catre Inima, familjestödsprogram, äldrecenter 
 Linheart, socialt företagande 
 FDES stiftelsen för social utveckling, försörjningsprogram, social utv 
 Somebody Cares, utbildning, sociala stödinsatser, hälsoinsatser 
 
Bulgarien Bulgaria Aid Mission, stöd till mikroföretagande och jobbskapande, 

utbildningsinsatser 
 
Ryssland Christmas Angel Tree, stöd till fängelsearbete 
 
Afghanistan Evangeliska Frikyrkans utlandsprogram Interact, stöd till 

landsbygdsutvecklingsprojekt 
 
Beskriv de organisatoriska sammanhang som påverkar hur/var 
era effekter uppstår. Är ni en del av ett internationellt nätverk av 
organisationer eller ingår i en större organisation kan det vara så 
att stora delar av ändamålsarbetet utförs av andra organisationer 
än er egen. Detsamma kan vara fallet om ni samverkar med 
partnerorganisationer på olika sätt. Hur det fungerar beskrivs här. 
Kontrollfråga: 
Förstår någon som inte känner till er hur ni samverkar med andra 
organisationer i ert ändamålsarbete och hur det påverkar era val 
av mål och arbetssätt? 
 
 

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. 
 
Beskriv övergripande vilka arbetssätt och metoder ni använder för 
att nå era långsiktiga mål. Beskriv varför ni har valt just dessa sätt 
och varför ni tror att de är bäst för att uppnå ert långsiktiga mål. 
Kontrollfråga: 
Skulle någon som inte hade kunskaper om hur ni arbetar förstå 



hur era arbetssätt logiskt hänger ihop med det ni vill uppnå? 
 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? 
Kapacitet kunnande och resurser varierar i de olika länderna. I följande länder har vi starkt 
inflytande över måluppfyllelsen; 
 
Lettland. Arbetet har varit i en utslussningsfas men pga den ekonomiska krisen har 
insatserna omvärderats och utökats med insatser för yrkesutbildning. Finansiella resurser 
tillförs. Förs samtal om partnerskap, nätverk och utveckling. 
 
Rumänien.  
Inima catre Inima, förändringsarbete i syfte att öka den inhemska finansieringen av 
äldreprogrammet. Kompetenta medarbetare och metodkunnande.  
Linheart, utveckling av export av varor från socialt företagande. Kompetenta medarbetare 
och metodkunnande. 
FDES, Finansiella resurser tillförs för utveckling av socialt företagande. Behov av 
nätverkande och stärka kompetensen. 
Somebody Cares, finansiella resurser tillförs. Kompetenta medarbetare och metodkunnande. 
Bra partnerskap och nätverk. 
 
Bulgarien 
Bulgaria Aid Mission, finansiella resurser tillförs. Kompetenta medarbetare och 
metodkunnande. Bra partnerskap och nätverk. 
 
Albanien 
Verksamheten i Albanien genomgår stora förändringar. Barnhemsarbetet utvecklas till ett 
familjstödsprogram, skolverksamhetens söker samverkan med en större organisation och 
rehabiliteringsarbetet bildar egen organisation för att utveckla ett center för sin växande 
verksamhet. 
Bethesda home of Grace, finansiella resurser tillförs barnhemmet i syfte att utveckla ett 
familjestödsprogram. Skolprogrammet är under omstrukturering. Kompetens och 
organisation bör förbättras för att uppnå god kvalitet. 
CBR rehabiliteringsprogram, finansiella resurser tillförs för kompetensutveckling och 
nysatsning. 
 
Beskriv vilka resurser ni har för att genomföra strategin och nå 
era mål. Inkludera både interna resurser t.ex. medarbetare, 
frivilliga, finansiella resurser, metodkunnande och externa 
resurser t.ex. i form av partnerskap och nätverk. Beskriv särskilt 
hur ni använder resurserna för att uppnå målen. 
Kontrollfråga: 
Gör beskrivningen så att en utomstående läsare kan förstå hur era 
resurser matchar era mål och strategier och ger den en trovärdig 
bild av för er förmåga att uppnå era mål i framtiden? 
 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg?  
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har bedrivit ett omfattande hjälparbete under 25 år. 
Långsiktiga mål och framsteg ligger i fokus för den närmaste tiden då vi jubilerar. 
Kvantitativa nyckeltal är antal hjälpsändningar, antal ton förmedlad materiell hjälp, insamlade 
medel och förmedlat monetärt bistånd. 
Barnhemsverksamheten i Rumänien har efter ett 20-tal år avvecklats. En slutrapport håller 
på att färdigställas som visar att av ett 40-tal barn har samtliga utom ett barn lyckats väl med 
utbildning, familjebildning, försörjning osv. 
Uppföljning och utvärdering sker genom årliga rapporter och finansiella dokument. Däremot 
har vi mycket att utveckla i ett systematiskt lärande och förbättringsarbete. För detta krävs 
ökade resurser. 
 



Beskriv de kvalitativa och kvantitativa nyckeltal, indikatorer eller 
andra sätt ni mäter/jämför era framsteg mot. Beskriv också viktiga 
delmål på vägen mot de långsiktiga målen och era metoder för 
uppföljning och utvärdering. Beskriv hur ni arbetar med 
systematiskt lärande och förbättringsarbete. 
Observera att ni här inte ska beskriva utfallet för indikatorer och 
nyckeltal utan vilka ni använder och hur ni arbetar med dem. 
Utfall återkommer i nästa punkt. 
Kontrollfråga: 
Kan en person som inte känner till er organisation klart och 
entydigt förstå hur ni arbetar för att följa upp era kort- och 
långsiktiga mål? 
 

Vad har ni åstadkommit så här långt? 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta behöver växa och långsiktigt stärka vår basresurs i 
Sverige för att kunna bedriva internationella utvecklingsinsatser. 
 

1. Under året har vi stärkt vår secondhand-verksamhet: 

 Utökat butik, centrallager och administration i Linköping 

 Startat en ny butik i Katrineholm i samarbete med Jobbex 

 Expanderat butiksytan i Motala 

 Breddat volontärsgruppen till antal och med flera kyrkor och organisationer 

 Utökat samarbete med Arbetsförmedling, Frivården och andra myndigheter  
Vi har utvecklat ett framgångsrikt secondhand-koncept som gett stor 
omsättningsökning. 

 
2. Under året har insamlade medel ökat betydligt 

 Genom den sk knapp-insamlingen 

 Genom julkampanjen 

 Genom att fördubblat utskick av antalet Nyhetsbrev 
Vi har ökat insamlingsvolym och utskick. Men i förhållande till möjligheter och 
förväntade insatser har vi endast nått en blygsam framgång. 

 
3. Satsning på marknadsföring och opinionsbildning 

 Genom utveckling av hemsida och sociala medier 

 Genom ett flertal debattartiklar 

 Genom att arrangera nationella och regionala konferenser  
Vi är nu välkända, erkända, citerade som sakkunniga och med spetskompetens. 

 
4. Satsning på partnerskap och nätverk 

 Genom aktivt samarbete med nationell samordnare 

 Genom samarbete med ambassader, socialdepartement mfl myndigheter 

 Genom samarbete med företag och näringsliv 
Vi är numera en välkänd och kompetent aktör med ett brett nätverk och deltar aktivt i 
flera partnerskap. 

 
5. Utveckling av internationella biståndsinsatser 

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

 Insatser i Rumänien är under förändring 

 Insatser i Lettland är under förändring och expansion 

 Insatser i Albanien är under förändring och expansion 
 
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är inne i en stark utvecklingsfas både i Sverige och i 
arbetet tillsammans med våra internationella samarbetspartners. Vi har påbörjat en 



organisationsförändring i styrelse och verksamhet i Sverige. Vi har även till våra partners 
initierat en organisations-genomlysning. 
 
Beskriv det senaste årets utfall i förhållande till era långsiktiga mål. 
Beskriv hur dessa resultat bidrar till ert fortsatta arbete. Ta med 
både det ni har uppnått och det som ni ännu inte nått fram till. 
Sträva efter att beskriva resultat och effekter av det ni gör snarare 
än aktiviteter. 
Kontrollfråga: 
Ger beskrivningen en utomstående person en tydlig och 
rättvisande bild av vad ni åstadkommit i förhållande till era mål 


