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Förvaltningsberättelse 2017

Hjärta till Hjärta har de senast fem åren lagt ett stort fokus på biståndsinsatser
för romer i Rumänien och Bulgarien vilket lett till stort medialt intresse och ökat
givande.

Jubileum:

Second Hand
Den 7 november 2017 var det 25 år sedan Hjärta
till Hjärta slog upp dörrarna till den första Second
Hand-butiken i Linköping. Vi känner stor glädje
och tacksamhet över de här åren. Tacksamhet för
alla människor som skänkt och fortsätter skänka
saker till oss, alla som har engagerat och engagerar sig på olika sätt rent praktiskt i verksamheten och alla fantastiska kunder som vecka ut
och vecka in kommer och shoppar för en god sak.
Utan er skulle vi inte kunna fira 25 år och inte heller satsa på nya 25 år!
Hjärta till Hjärta Second Hand är en mycket viktig
del av Hjärta till Hjärta och gör det möjligt för oss
att fortsätta med arbetet för de minsta, de mest
utsatta och de fattiga i östra Europa och på Balkan. Vi firar de 25 åren med fredagsöppna butiker
i Motala och Linköping (Tornby).
Hjärta till Hjärta har idag fem butiker: Linköping
(Tornby), Linköping (Vallastaden), Motala, Mjölby
och Kisa.

Noel från Albanien

Det värsta är hopplösheten som finns hos många i den utsatta minoriteten romer.
Citatet kommer från en konferens i Rumänien som samlade 10 svenska hjälporganisationer som tillsammans med sina rumänska partners samtalade om vad som
kan göras för att förbättra situationen för den utsatta minoriteten.
Följande text beskriver måluppfyllelsen för Föreningen Hjärta till Hjärta. Den
beskriver också grund-förutsättningar, struktur och regelverk som verksamheten
förhåller sig till.
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening med ca 950
medlemmar. Föreningen har egna stadgar, samlas till årsstämma där man väljer
en styrelse och beslutar om verksamheten. Styrelseledamöterna är ej arvoderade.
Föreningens ändamål anges i stadgarna och fokuserar på insatser för enskilda och
grupper i såväl Sverige som internationellt, främst i östra Europa.
Verksamheten finansieras i huvudsak genom överskott från secondhandbutiker
och insamlingsverksamhet. Försäljningen i secondhandbutikerna är momsbefriad.
Hjärta till Hjärta bedriver även en momspliktig verksamhet i det helägda dotterbolaget Lintrimex International AB.
Insamlingsverksamheten regleras av föreskrifter från Svensk Insamlingskontroll
som ger anvisningar för innehavare av 90-konto. Kvaliteten säkerställs genom
att Hjärta till Hjärta lämnar in en årlig redovisning till Svensk Insamlingskontroll
efter godkännande av föreningens revisor.
Insamlingsverksamheten övervakas även av branchorganisationen FRII som
genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i
insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda
ändamål.
Utifrån dessa förutsättningar når föreningens verksamhet en god måluppfyllelse.

“Mitt namn är Noel. Jag är 15 år. Jag kommer
från en liten by nära havet. Jag har två yngre systrar. En av dem bor här i familljehem precis som
jag. Innan jag kom till Bethesda var mitt liv fyllt
av svårigheter. Mina föräldrar har båda mentala
problem och min pappa är väldigt våldsam. Vi var
väldigt fattiga och bodde i en liten enkel stuga.
Det förekom alltid våldsamheter hemma och min
mamma fick lida mycket på grund av det. Under
hela min uppväxt har jag haft talsvårigheter och
inte förrän nyligen har jag kunnat uttala ord ordentligt. Det var när jag blev placerad i Bethesdas verksamhet som allt började förändras. Jag
omgavs av så mycket kärlek och omsorg att mina
rädslor och min osäkerhet började avta. Livet hos
Bethesda var och är som en vacker dröm. Allt är
fint och rent. Jag älskar maten här och all den kärlek som vi får av “föräldrarna” här.
Till en början placerades jag i en skolklass för
barn med särskilda behov där jag gick i fyra år.
Med hjälp av en talpedagog började jag prata lite steg för steg. Förra året fick jag börja i en “vanlig”
skola. Mitt liv har helt förändrats. Jag kan nu kom-

Väsentliga händelser
I februari hölls en biståndskonferens i Rumänien med Hjärta till Hjärta som
initiativtagare. I samtal med Sveriges ambassadör i Rumänien samt 10 svenska
biståndsorganisationer formades en mötesplats med ett 40-tal rumänska samarbetspartners. Konferensen blev en unik mötesplats där värdefulla erfarenheter
delades med ett nätverksbyggande som kommer att ge många goda effekter inför
framtiden.
Liana och Ivars Velks från vår samarbetspartner Velki Association i Lettland fick
den 3 maj mottaga Cross of Recognition ur president Raimonds Vejonis hand.
Medaljen gavs som ett erkännande för 25 års livsviktigt arbete för de svaga, fattiga och mest utsatta i Lettland.
Bomässan i Vallastaden hölls i september med ca 75 000 besökare från hela
Sverige men även internationella gäster. Hjärta till Hjärta invigde en liten Second
Hand-butik i Skanska-kvarteret vilket mötte många deltagares nyfikenhet och
positiva kommentarer. Samarbetet med Skanska innebär ett generöst hyresavtal
samt intressanta utvecklingsmöjligheter.
TIA-projektet, tidiga insatser för asylsökande, startades under senhösten med stöd
av medel från Länsstyrelsen i Östergötland. Projektet inbjuder deltagare till språkträning och praktik vid verksamheterna i Linköping, Motala och Mjölby.

Koncernen och moderföreningen
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta äger samtliga aktier i Lintrimex International AB, org nr 556488-4186. Lintrimex International AB bildades 1994 och
bedriver försäljning av begagnade varor i syfte att främja föreningen.
Fortsättningen av denna förvaltningsberättelse är i huvudsak en beskrivning av
hur moderföreningens verksamhet främjats, samt förväntad framtida utveckling
för föreningen.
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Verksamheten i Sverige
Penninggåvorna som under 2016 minskade till följd av negativ mediabevakning
har nu återtagit nivåer som gällde för två sedan.
Second Hand-verksamheten fortsatte under verksamhetsåret att vara en viktig
finansieringskälla för föreningens biståndsverksamhet. Målet för Second Handbutikerna är att bidra både med ekonomiska resurser samt kläder och annat för
det materiella biståndet. Dessutom skapas meningsfull sysselsättning för personer
som av olika anledningar stått långt från den ordinarie arbetsmarknaden och för
volontärer. Second Hand-butikerna är en viktig del i vår förenings representation
och genom dem skapas värdefulla kontakter med allmänheten som leder till ökat
antal medlemmar, volontärer och understödjare.
Verksamheten i Katrineholm har under flera år bestått av en god klädinsamling.
Efter önskemål startades en Second Hand-butik i samarbete med coachföretaget
Jobbex Utbildning. Trots ett återkommande stöd med varor från övriga butiker
samt säljutbildning från Hjärta till Hjärta lyckades vi inte få ekonomisk bärighet
i verksamheten. Butiken avvecklades den sista augusti. Därefter fortsätter klädinsamling i större omfattning med 15 klädboxar utplacerade på större orter i
Sörmland.
Under september invigdes en mindre Second Hand-butik (42 kvm) i Vallastaden
Linköping med generöst hyresavtal av Skanska. Butiken drivs i huvudsak som en
arbetsmarknadsåtgärd.
Total butiksomsättning för 2017 är 20 461 kkr vilket inte nått upp till förväntad
nivå. En stor bidragande orsak till detta är minskad bemanning pga förändrade
arbetsmarknadsregler. Linköpingsbutiken ökade 4,7 %, Mjölby ökade 9,6 %,
Motala minskade med 9,6 % och Kisa ökade 7,4 %.

municera med mina klasskamrater och uttrycka
mina känslor och mina klasskompisar tycker väldigt mycket om mig. Under mina år här har jag
också börjat tro på Gud. Min tro ger mig så mycket
hopp för framtiden. Innan jag kom hit hade jag inget hopp. Mina föräldrar hade förlorat allt hopp om
att jag skulle kunna prata normalt. Men nu lever
jag min dröm! Jag är så glad att jag bor i ett kärleksfullt hem. Jag är tacksam till alla som gör det
möjligt för mig att bo här - mina “föräldrar”, organisationen Bethesda och Du som givare till Hjärta till
Hjärta. Tack för att Du har räddat mitt liv.”
/Noel.

Team Roma Bulgarien: Hemtjänst

Hemtjänstprojektet i Bulgarien sysselsätter nu 12
personer med ett 60-tal vårdtagare. Hela projektet
präglas av integration då både romer och bulgarer
är engagerade.

Hjärta till Hjärta - en viktig arbetsplats

Det totala biståndet under året uppgick till 7 347 kkr (6 935 kkr 2016). Ökningen
under verksamhetsåret har skett både i det ekonomiska biståndet, 6 422 kkr (6 195
kkr 2016), och det materiella biståndet, 925 kkr (740 kkr 2016). Om det materiella
biståndet skulle ha värderats till försäljnings- eller marknadsvärde skulle det totala
biståndet bli betydligt större.
Totalt redovisar föreningen ett underskott för verksamhetsåret med 2 609 kkr (för
2016 var resultatet ett överskott på 1 414 kkr beroende på ett större testamente
under året). Vid utgången av 2017 uppgick föreningens eget kapital till 550 kkr (3
159 kkr för 2016). Projektskulden till de olika mottagarorganisationerna uppgick
till 353 kkr (1 262 kkr 2016). Minskningen av projektskulden beror främst på
att bistånd lämnats i de projekt som föregående år var relativt nystartade och där
biståndsarbetet nu kommit igång.
Likviditeten var vid årsskiftet knappt 1,5 milj. kr (samt checkkredit 1 milj. kr).
Styrelsen inser att föreningens ekonomi är mycket ansträngd och har beslutat om
ett åtgärdsprogram som skall genomföras under 2018. Målsättningen är att få
ekonomin i balans innevarande år.

“Min självkänsla och mitt självförtroende har växt
och jag känner att jag är en person som behövs
och som någon saknar när jag inte är på jobbet
(...). När jag började på Hjärtat kände jag mig
inte värd något utan helt värdelös på alla sätt. Vill
tacka er alla att ni stödjer mig fast ni kanske inte
vet om det själva. Jag vågar vara mig själv utan
att försöka vara någon annan för att passa in. Alla
är vi på Hjärta till Hjärta av olika skäl. Och vi måste
acceptera det... Behandla andra som du själv vill
bli behandlad...“
Så här skrev en medarbetare på Hjärta till Hjärta
i ett spontant och för oss alla uppmuntrande brev
till sina medarbetarkollegor.
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Hjärta till Hjärta fyller en lika viktig social funktion
här i Sverige som i mottagarländerna och det är
tack vara alla olika slags människor och medarbetare med olika förutsättningar och bakgrunder,
gåvor och talanger som vi tillsammans kan göra
vårt bästa för att hjälpa människor här och utomlands.

Cross of recognition

Liana och Ivars Velks från vår samarbetspartner Velki Associaton förärades den 3 maj med
utmärkelsen Cross of Recognition. Medaljutdelare var president Raimonds Vējonis.
På bilden ser vi också dottern Elina Velka.
Hjärta till Hjärta känner stolthet och tacksamhet
över erkännandet som de så väl förtjänar efter 25
års livsviktigt arbete för de svaga, fattiga och mest
utsatta i Lettland. Ett arbete som vi har förmånen
att stödja.

Team Roma: Grönsaksförädling

I juli invigdes grönsaksprojektet i Gradinari där två
producentkooperativ har bildats, ett temperaturoch fuktighetskontrollerat lager har iordningställts
och en produktionslinje för bearbetning (konservering) av grönsakerna har införskaffats.Många fanns på plats vid invigningen av det här viktiga
projektet. En av dem var Gradinaris borgmästare
Mihai Ioana. Han tror på projektet och säger sig
ha för avsikt att i första fasen skapa 25 arbetstillfällen och därefter hoppas han på expansion:
- Det här är ett stöd för vanliga medborgare, för
grönsaksodlarna, eftersom vi kommer att förädla
grönsakerna som man inte tidigare kunde sälja
på gatan. En annan mycket viktig aspekt är att
arbetstillfällen kommer att skapas som i sin tur
leder till utveckling av samhället här.”
I samarbete med partnerorganisationen FDES och
Gradinaris kommun har Hjärta till Hjärta bidragit
med egeninsatsen till projektet för kommunens
grönsaksodlare. 90 procent av projektkostnaden
finansieras genom schweiziska biståndsmedel.

Återanvändning av kläder, möbler och prylar är tveklöst en av de mest effektiva
miljöinsatserna i samhället. Genom Second Hand-verksamheten, samt det materiella bistånd vår förening förmedlat under verksamhetsåret 2017, medverkar
föreningen till en klimatförbättring. Summan av den totala klädinsamlingen för
Ideell Second Hand-verksamhet i Sverige motsvarar endast 25% av alla kläder
som slängs.
Tekniska Verken, Linköping har uppmärksammat vår effektiva hantering och
avsättning av begagnade varor och har därför inbjudit oss i ett unikt samarbete
omkring hantering av begagnade varor vid kommunens återvinningscentraler
(ÅVC). Liknande initiativ sker även i Mjölby och Motala kommun.
Second Hand-butikerna erbjuder sysselsättnings- och praktikplatser för personer
som inte kommit in på arbetsmarknaden eller som av olika orsaker behöver arbetsträning. Ersättningen för dessa arbetsmarknadsåtgärder har drastiskt försämrats
under året vilket tvingat fram flera nyanställningar för att säkerställa verksamheten. Insatser av volontärer blir därför ännu mera värdefulla. 240 volontärer har
bidragit med ca 35 700 timmar av sin tid till arbetet (föreg 29 000 timmar). Detta
motsvarar 22 heltidstjänster.
Under 2017 har ca 595 personer på ett eller annat sätt arbetat på Hjärta till Hjärta.
73 har haft en kortare eller längre anställning varav 85 % har haft arbetsmarknadsbidrag. 12 av de anställda slutade sin tjänst under året.
Samarbetspartners
Under 2017 hade föreningen följande betydande samarbetspartners i Sverige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 ÖREBRO
Bra & Begagnat, Nastagatan 20, 702 27 ÖREBRO
Bra & Begagnat, Finspångsvägen 27, NORRKÖPING
Pärlan Secondhand, Solbergavägen 2, 783 50 GUSTAFS
Pingstkyrkan Secondhand, De Beschevägen 3B, 612 30 FINSPÅNG
Kisa Frikyrkoförsamling, Sjögatan 11, 590 38 KISA
Pingstförsamlingen, Drottninggatan 15 A, 591 30 MOTALA
Motala Baptistförsamling, Storgatan 5 A, 591 38 MOTALA
Samarbete med liknande verksamheter i Visby, Dals Ed, Årjäng, Flen,
Vingåker, Röda Korset i Norrköping, m fl.

Dessutom har verksamhetsåret 2017 kännetecknats av ett fortsatt gott samarbete
med olika myndigheter: Linköpings Kommun – Utbildningsnämnden, Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Mjölby
Kommun, Svenska för Invandrare, Kinda Kommun – Villa Brokullen, Motala
kommun Arbetsmarknadscentrum i Motala, Hermods i Motala mfl.
Genom samarbete omkring EU-migranter har samarbete i Sverige utvecklats i nätverket SCSNR som består av 10 svenska biståndsorganisationer. Samarbete med
aktionsgrupper, yrkor och politiker i ett 30-tal kommuner har utvecklats i det sk
Buzau-nätverket. Ett samarbete och informationsutbyte har skett med nationelle
samordnaren för utsatta EU-migranter Claes Ling-Vannerus och Jonas Melinder.
Ambassadörerna Anneli Kenney Lindahl (Rumänien) och Louise Bergholm (Bulgarien) har konsulterats fortlöpande.

Styrelsens sammansättning, kompetens och närvaro vid sammanträden under 2017 (valda vid årsmötet i april 2017)
Vår styrelse har sedan årsmötet den 29 april 2017 sammanträtt vid tio tillfällen.
Styrelsens sammansättning, kompetens samt närvaro var följande:
Namn &
Funktion

Utbildning

Yrkeserfarenhet

Nuvarande sysselsättning

Närvaro
10 möten

Jörgen Ljung
Ordförande

Företagsekonom
Ekonomiedoktor

Pastor,
Universitetslektor

Pensionär

10

Hans Askenteg
Vice Ordförande

Ingenjör

Inköpschef

Pensionär

7

Åke Berglund
2:e Vice Ordf.

Rådgivare

Begravningsrådgivare

Pensionär &
volontär

5

Annika Widerstedt

Musiklärare

Musiklärare

Kyrkomusiker

8

Daniel Råsberg

Pastor

Missionär

Informatör

1

Carina Eriksson

Högskoleutb.
social omv.,
intern utb. McDonalds

Ägare/VD McDonalds.
Tidigare verksamhetschef vård o
omsorg

Ägare/VD McDonalds

8

Magnus Eriksson

Ekonom

Detaljhandel

Pensionär,
Styrelseuppdrag

9

Sixten Widerstedt
Hedersledamot

Skolledare

Folkskollärare,
Rektor

Pensionär

8

Kjell Johansson

Ekonomi

Ekonomichef
sparbank

Finanschef
sparbank

10

Lena BergvinLundquist

Civilingenjör
Datateknik

Chefsjobb
inom försvars-,
säkerhets- samt
apoteksbranschen

Affärsenhetschef

9

En mycket god närvaro och engagemang av styrelseledamöter i styrelsemöten. Några
ledamöter har pga sjukdom och ändrade arbetsvillkor haft låg närvaro.
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Change the attitude and the attitude will change

Pär Johansson från Glada Hudik-teatern gästtalade vid konferensen ”Change the attitude and
the attidude will change” (Förändra attityden och
attityden kommer förändras) i Riga i samband
med första advent. Konferensen är ett avslut på
arbetet med sommarläger och föräldrastödgrupperna som pågått under året. Här får föräldrar en
möjlighet att träffa varandra och diskutera hur omsorgen om de funktionshindrades situation ser ut
i respektive kommuner, få information om insatser
och också en inblick i hur omsorgen fungerar i andra länder. Vid konferensen talade även Hjärta till
Hjärtas Vivi-Ann Ahlström.
Föräldrastödgrupperna är 14 till antalet och de
träffas på 13 platser runt om i Lettland. Behovet är
stort och fler föräldrar till barn med funktionsnedsättningar vill ständigt ansluta.

Äldreprojektet - En livsviktig hemtjänst

Styrelseledamöterna har för sitt arbete, som är ett förtroendeuppdrag, inte erhållit något
arvode eller någon lön.
Ersättningen till den högste befattningshavaren, direktorn, uppgick till 531 954 kr i lön.
Något så kallat fallskärmsavtal eller några avsättningar till pension, utöver det som kollektivavtalet stipulerar, förekommer inte.

Den internationella verksamheten
Under 2017 hade föreningen följande betydande internationella samarbetspartners:
• Samaaria Eesti Misjon, Aida 3, 90506 HAAPSALU, ESTLAND
• Velki Association, P.O. Box 117, RIGA LV-1011, LETTLAND
• Mission Pakapieni, Rigas 41, TUKUMS LV-3101, LETTLAND
• Fundatia Inima catre Inima, Str. Teleajen nr 52A, Sector 2, BUCURESTI, RUMÄNIEN
• Social Economy Development Foundation, 200463 Craiova, Str. Vasile
Alecsandri, no. 162, RUMÄNIEN
• Micraft cooperative, Micesti, RUMÄNIEN
• Somebody Cares, Micesti, RUMÄNIEN
• Bulgaria Aid Mission, Sofia, BULGARIEN
• Shoqata Betesda Sheptia i Meshira, Kutia Postare 200, LAC, ALBANIEN
• Church of Word of Life Lac, ALBANIEN
• Evangeliska Frikyrkan / Interact, Örebro, SVERIGE
• Christmas Angel Tree, stöd till fängelsearbete, RYSSLAND

“Jag heter Elionora. Jag är pensionerad lärare,
änka och har inte någon familj. Jag har fått hjälp
genom Er under 8 års tid. Jag är 77 år gammal
och sjuklig. Jag hyser stor respekt för och stor
tacksamhet till hemtjänstpersonalen. De är verkligen en riktig hjälp för mig i den situation som jag
befinner mig i. Tack för att Ni finns. Jag önskar att
Ni fortsättningsvis lyckas att göra än mer väl för
fler medmänniskor!”
/Elionora i ett brev till Hjärta till Hjärta
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Förbättrade förutsättningar för odling

Hjärta till Hjärta stöder ett byutvecklingsprojekt
i två avlägsna provinser i Afghanistan genom
Evangeliska Frikyrkan (EFK). I en by har EFK:s
projektpartner på plats byggt ett växthus tillsammans med byborna för att visa hur man på så sätt
förbättrar förutsättningarna för odling av grönsaker. Hela byn engagerade sig. Alla ville vara
med och arbeta. En av invånarna, vi kan kalla
honom Amin, tyckte att det blev för mycket folk
om alla skulle trängas i samma växthus så han
sa:
- Kan ni inte komma och hjälpa mig med min
odling hemma?
Mannen fick genom den lokala organisationen
hjälp att köpa plast till att bygga ett eget växthus.
De visade honom hur man ska bygga och tänka
kring odling. Nu kan Amin odla tomater, gurka, lök
och sallad till sin familj och han har även inspirerat
andra familjer att bygga egna växthus. Kan han så
kan vi. Grönsaksodling är viktigt för människorna
här då kosten tenderar att bli allt för ensidig utan
den med näringsbristsjukdomar till följd.

Projekt Utbildning Lettland

Tamara drömmer om att starta eget företag i framtiden. Genom projektet kan hon gå i gymnasiet.
Tamara kommer från de östra delarna av Lettland,
från ett fattigt område och går på ett praktiskt gymnasium i Balvi för att lära sig sömnad:
- När jag har tagit studenten vill jag fortsätta
studera vid Riga Techical University vid klädoch textiltekniska fakulteten och i framtiden
starta eget företag i Lettland.

Lettland
Hjärta till Hjärta samarbetar med två organisationer i Lettland. Familjestöd, stöd
till föräldrastödsgrupper samt stöd till mödrahemmet fortsätter i oförändrad omfattning. 7 ungdomar från socio-ekonomiskt utsatta familjer erhåller studiestöd.
Biståndet till Lettland uppgick under året till 972 kkr varav 159 kkr var materiellt
bistånd.
Rumänien
Hjärta till Hjärta samarbetar med fyra organisationer i Rumänien. Under 2017 har
insatserna bestått i äldreomsorg och hemtjänst, After School-verksamhet, skolstöd
och stöd till jobbskapande insatser. Under året har bland andra följande mottagare
inkluderats:
Utbildning – grundskoleelever läxläsning mm		
Utbildning – ekonomiskt stöd till gymnasiestudier
Medlemmar i kooperativ – mindre jordbrukare		
Arbetstillfällen						
Hemtjänst för äldre				

160
38
130
20
49

Punktinsatser för syntester och tillgänglighet till synhjälpmedel för ett symboliskt
pris har genomförts i samarbete med organisationen Vision for all. Totalt har 1
025 personer fått synundersökning. Målgruppen kommer från socio-ekonomiskt
utsatta områden och förhållanden.
Föreningens totala bistånd till Rumänien blev 3 824 kkr, varav 26 kkr i materiell
form.
Estland
Överskottsvaror från de svenska Second Hand-butikerna till ett värde av 578 kkr
har skänkts till organisationen, som arbetar med rehabilitering av missbrukare.
Albanien
Hjärta till Hjärta samarbetar med två organisationer i Albanien. ABC-skolan är en
eftermiddagsverksamhet som samlar 160 barn totalt under 4 eftermiddagar varje
vecka. Undervisningen omfattar basämnen samt sång, dans och musik. Alfabetiseringskursen vänder sig till barn och ungdomar, ofta av romsk etnicitet. De
grundläggande rättigheterna att kunna läsa, skriva och räkna är en förutsättning
för en positiv och hållbar utveckling för gruppen på lång sikt.
Stödet till barnhemmet ”Barnens Hus” fortsatte under året där verksamheten
förändrats till mindre enheter med familjehem. Fn finns 15 barn inskrivna vid
Barnens Hus.
Det nystartade rehab-centret ger många intressanta möjligheter till att hjälpa fattiga och utsatta i närområdet. Med stöd av katolska kyrkan har ett matförsörjningsprogram startats för fattiga familjer.
Vårt totala bistånd till Albanien uppgick till 945 kkr under verksamhetsåret. Under hösten skickades en biståndstransport till ett värde av 135 kkr.
Afghanistan
I samarbete med Evangeliska Frikyrkan deltar Hjärta till Hjärta i ett hälso- och
utvecklingsprojekt i Afghanistan, till en kostnad av 180 kkr.
Bulgarien
Sedan mitten av 2015 har olika verksamheter och insatser utvecklats tillsammans
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med en partnerorganisation. Dessa har bland andra följande mottagare:
Barn och ungdomar – utbildning och sportaktiviteter		
Hemtjänst för äldre						
Arbetstillfällen							

83
12
35

Unik konferens i Bukarest

Vårt totala bistånd till Bulgarien uppgick till 693 kkr under verksamhetsåret.
Ryssland
Under vintern 2016 -2017 inkluderades ett stort antal barn och deras fängslade
föräldrar i Christmas Angel Tree projektet genom Biståndsorganisationen Hjärta
till Hjärtas stöd till samarbetspartnern.
Projektet har sedan starten för ett tiotal år sedan, visat sig vara mycket effektiv
för upprätthållande och förstärkta band mellan barnen och deras föräldrar vilket
blivit ett starkt skäl för föräldrarna att förändra sina liv och lämna brottslighet och
drogmissbruk.
Vårt totala bistånd till Ryssland uppgick till 129 kkr under verksamhetsåret.
Sverige
Ett stort antal personer har under året haft olika placeringar (arbetsträning, praktik, samhällstjänst och liknande) hos Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta.
240 volontärer har bidragit med ca 35 700 timmar av sin tid till arbetet (föreg 29
000 timmar). Detta motsvarar 22 heltidstjänster. Drygt 50 asylsökande har deltagit
i projektet med tidiga insatser för asylsökande (TIA). Ett 40-tal har utfört sin samhällstjänst och mer än 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.
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är fortsatt i en stark utvecklingsfas både
i Sverige och i arbetet tillsammans med våra internationella samarbetspartners.
Förnyade samarbetsavtal med partnerorganisationer och organisationsgenomlysning av dessa har genomförts under året.
Totalt bistånd 2017
Land
KKR
Albanien
945
Afghanistan 180
Bulgarien 693
Estland
578
Lettland
972
Rumänien 3 824
Ryssland 129
Övrigt
26
Summa

7 347

I februari anordnades en konferens i Bukarest
med närmare 100 deltagare. Alla med ett enagemang för den romska minoriteten i Rumänien
och deras möljigheter till utveckling och inkludering i samhället. Tio svenska hjälporganisationer tillsammans med sina rumänska partners
möttes för första gången under två dagar i Bukarest för att samtala om vad som kan göras för
att förbättra situationen för utsatta samhällen.
Konferensen fokuserade på fyra teman: Barnens
rättigheter, Skapande av arbetsmöjligheter, Utbildning för barn och vuxna samt Strategier för
nätverkande. Hjärta till Hjärta var en av deltagarna och också arrangör för konferensen.

Boexpo & ny butik

I samband med startskottet för Bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastden öppnade Hjärta till
Hjärta den 2 september en ny liten Second Handbutik i området. Butiken rymmer utvalda skänkta
varor från övriga butiker. Butiken är ett samarbete
med byggföretaget Skanska som till att börja med
kommer att löpa i två år.
- Samarbetet med Skanska ger oss en unik möjlighet att profilera Hjärta till Hjärta i en ny miljö. Vi
är den enda Second Hand-aktören som bjudits in
i detta framtidsprojekt. Vår Second Hand-butik är
ett uttryck för att återbruk och åternytta är viktiga
framtidsfrågor, säger Peter Methander som är
butiksutvecklare på Hjärta till Hjärta.
Under expot representerade ett femtontal
volontärer Hjärta till Hjärta genom att agera
värdar och värdinnor i två av Skanskas visningslägenheter. Många kontakter knöts, intressanta samtal fördes och vi fick tillfälle att
göra väldigt fin reklam för hela vår verksamhet.
Butiken i Vallstaden är mycket mer än en liten
butik det är ett visitkort för vår organisation. Konceptet och butiken är omtyckt av kunderna och de
boende.
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Utbildningskampanj

En av årets stora kampanjer var Utbildningskampanjen som inbringade 370 000 kr. Det gör att
många barn och unga får en möjlighet att klara
grundskolan utan att sluta i förtid, lära sig läsa,
skriva och räkna, kunna ta sig igenom gymnasiet
genom stöd till resa, material och mat etc.
“Jag heter Lukas och jag är 10 år. Jag kommer
från en romsk by i Albanien. Jag går i ABC-skolan
och jag gillar att läsa och skriva. Det är roligt att gå
där och lära mig saker. Jag vill gärna lära mig mer
i andra ämnen, typ engelska och data.”
/Lukas

Första transporten till Albaninen
Under 2017 blev
den sedan länge önskade och
efterlängtade
transporten med
utrustning till två
sjukvårdsinrättningar i bergen
i norra Albanien
verklighet.
Likaså kom
träningsmaskiner
och annan utrustning på plats vid rehab-centret för
att användas i CBR-projektet.

Volontär - javisst!
Hej! Jag heter
Gunnel och är
volontär på Hjärta
till Hjärta. Varje
tisdag hjälper jag
Rosa i Rumänien
att lära sig läsa
och skriva. Det
är så jag känner
när jag prismärker
textilier som skänkts till oss. Min insats ger hopp om en bättre framtid. Det är roligt att vara volontär. Det ger glädje och
tillfredsställelse. Nu behöver vi bli fler som hjälper
till.
epost: info@hearttoheart.se

Främjandet av föreningens ändamål och måluppfyllelse
De åtaganden vi har gentemot våra mottagarorganisationer och slutliga mottagare
av biståndsverksamheten har under verksamhetsåret förverkligats. En viktig del
i de samarbetsavtal vi har med våra mottagarorganisationer är att vi tillsammans
utarbetar mätmetoder, för att på ett tydligare sätt kunna utvärdera effekterna av
verksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt, både på kort och lång sikt. Den
effektrapport som redovisats till FRII är ett uttryck för detta.
Genom secondhandverksamheten, samt det materiella bistånd vår förening
förmedlat under verksamhetsåret 2017 medverkar föreningen till en klimatförbättring.
Förväntad framtida utveckling
Föreningen Hjärta till Hjärta har fn en ansträngd ekonomisk situation och behöver
säkerställa en balans i föreningens ekonomi. Detta innebär kostnadsreduceringar
och ett fokus på ökade intäkter och volym. Biståndsåtaganden ska ha tillräcklig
finansiering innan nya åtaganden ges. Föreningens likviditet är ansträngd och
behöver betydande tillskott.
Second Hand-verksamheten är mycket angelägen och efterfrågad i allmänhetens
ögon. Ökande samarbete med kommuner och myndigheter visar också på stort
förtroende för vårt arbete. Antalet gåvogivare ökar både till antal, månadsgivare
och likaså ökar gåvor från företag. Med ett större fokus på insamling och volontärsrekrytering har föreningen goda förutsättningar inför framtiden.
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