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Jubilar!

Den 20 januari 2018 fyllde Sixten Widerstedt 90 år. Tillsammans med sin
hustru Karin grundade de Hjärta till
Hjärta. Det firades med ett öppet hus
i Linköping med familj, medarbetare i
föreningen, gamla och nyare vänner
och bekantskaper.
Dessutom, enligt jubilarens önskan,
firades födelsedagen med en insamling till Hjärta till Hjärtas arbete för
romska barns utbildning.

CBR utökar i Albanien

Under året har ett nytt rehabcenter öppnat i Fushe Arrez i norra
Albanien. På centren arbetar man
främst med rehab för personer
med funktionsnedsättning men
också med barn som har talsvårigheter och autism.
På centret i Lac arbetar Roza som
är uppvuxen på Barnens Hus, ett
arbete Hjärta till Hjärta stöttat. Det
är fantastiskt att Roza nu har valt
att arbeta för de minsta. Roza är
universitetsutbildad socionom och
tar ett stort ansvar på centret och
för ungdomsarbetet.

Jobbskapande i Team Roma
Bulgarien

“Vi heter Radoslav och Maya och bor
i Kneza i nordvästra Bulgarien. Vår
region är mycket fattig och vi har haft
svårt att hitta jobb. Vi har två barn
och vi behöver en inkomst för att kunna skicka dem till skolan. Vi behöver
även försörjning så att vi klarar vintern
med extra uppvärmningskostnader.
På grund av fattigdom beslutade vi
för några år sedan att söka försörjning
i Sverige. Till sist blev vi tvungna att
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta arbetar med ekonomiskt och materiellt
bistånd till främst östra Europa. Hjärta till Hjärta vill skapa en bättre livssituation
för barn och ungdomar, familjer och äldre. Arbetet som utförs av våra samarbetspartners har byggts upp under många år och fungerar idag som ett starkt
teamarbete. Fem länder har en särställning i vårt arbete utomlands; Albanien,
Bulgarien, Estland, Lettland och Rumänien. Därtill kommer mindre insatser i
bland annat Ryssland och Afghanistan.
Under senare år har Hjärta till Hjärta fokuserat mycket på den romska minoriteten
på Balkan. Vi stödjer våra samarbetspartners främst genom att ge barn och ungdomar hjälp med att göra sina läxor och att utvecklas socialt. Gång på gång hör
vi att det värsta minoriteten upplever är hopplöshet. Tillsammans med våra
partners vill vi samverka med andra organisationer från Sverige för att förbättra situationen för den här utsatta gruppen.
Biståndsverksamheten finansieras i huvudsak genom gåvor från allmänheten,
företag och organisationer samt med överskott från Second Hand-butikerna.
Hjärta till Hjärta säljer eller skänker överskott från butikerna till mottagare i
våra programländer genom det helägda dotterbolaget Lintrimex International
AB, vars verksamhet är momspliktig.
Insamlingsverksamheten regleras av föreskrifter från Svensk Insamlingskontroll som ger anvisningar för innehavare av 90-konton. Vårt biståndsarbete
granskas årligen och redovisas till Svensk Insamlingskontroll efter godkännande av föreningens revisor.
Insamlingsverksamheten följer även branchorganisationen FRII:s anvisningar
som med fokus på kvalitetsarbete, kompetensutveckling och opinionsbildning,
ger stöd och råd i insamlingsfrågor. På detta sätt vill vi tro att förtroendet och
förutsättningarna för insamling kommer att säkerställas och att stödet går till
avsedda ändamål.

Second Hand-verksamheten

Hjärta till Hjärta står upp för alla människors lika värde. Vi tror att alla mår
bra av att bli sedda och vara en del av en social gemenskap. Vi vill motverka
utanförskap och jobba för integrering. Vi vill vara med och ge människor
förutsättningar för en nystart i livet. Det kan vara efter en pensionering, en
sjukskrivning eller efter en flytt men också efter en livskris av något slag.
"Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon" har alltid varit ett av Hjärta
till Hjärtas motton. Hos oss får därför människor från olika bakgrund och
sammanhang en meningsfull uppgift i en härlig gemenskap, där vi tillsammans jobbar för att hjälpa de som har det sämre. Hos oss jobbar till exempel
personer med funktionsnedsättningar/funktionsvariationer, ungdomar som
tröttnat på skolan, arbetslösa som praktiserar och pensionärer som saknar en
arbetsgemenskap, sida vid sida med tidigare missbrukare och personer som
gör samhällstjänst via Frivården. Här finns nysvenskar som flytt från krig och
fattigdom tillsammans med svenskar som bott i Östergötland i generationer.
Föreningen gör genom Second Hand-verksamheten en stor social insats lokalt
och många personer uttrycker en tacksamhet över att de får vara på Hjärta

till Hjärta under en längre eller kortare tid. Mycket av det sociala arbetet 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. Under året har till exempel många personer med olika bakgrund och behov haft olika placeringar hos
oss (arbetsträning, praktik, samhällstjänst och liknande). 16 000 kr har samlats
in via 90-kontot 2018 och har använts till omkostnader för introduktion, arbetsledning och uppföljning. Bredden och mångfalden av arbetsuppgifter gör
att alla kan bidra utifrån sina förutsättningar, för att hjälpa andra, vilket gör att
arbetet känns extra meningsfullt och berikande. De flesta går vidare till annan
åtgärd, arbete eller studier hos annan anordnare/arbetsgivare.

tigga på gatorna. Vår situation som tiggare var mycket svår men vi fick hjälp
av några svenskar som hjälpte oss hem
så att vi fick kontakt med Hjärta till Hjärtas samarbetspartner BAM.
BAM besökte oss och diskuterade
olika förslag som kunde hjälpa oss.
Efter flera samtal enades vi om att
delta i hemtjänstutbildningen. De
bekostade utbildningen och med
utbildningscertifikat fick vi jobb som
hemtjänstbiträden i Kneza.

En viktig arbetsplats

Second Hand-verksamheten fortsatte under verksamhetsåret att vara en viktig
inkomstkälla till föreningens biståndsverksamhet. Målet för Second Hand-butikerna är att bidra både med ekonomiska resurser samt med kläder och annat för
det materiella biståndet.
Den lilla Second Hand-butiken i Vallastaden har inte genererat det överskott
som planerats, varför en avveckling kommer att ske under 2019. Butiken har
dock varit en mötesplats med god PR för Hjärta till Hjärta.
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, 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. Att ”årets
julklapp” blev det återvunna plagget har känts så rätt för oss som är i Second
Hand-branschen.

Medarbetarredovisning

Av de personer som anställts på Hjärta till Hjärta genom åren är det många som
först arbetstränat, praktiserat eller fått språkträning hos oss. Flera anställningar
har gjorts på delvis social grund, som för att vara till hjälp i en asylprocess, eller
för personer som av olika skäl har svårt att få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det var därför ett svårt slag när föreningens ekonomi tvingade oss
till att säga upp ett antal anställda medarbetare under det gångna året.
Under 2018 har cirka 150 000 arbetstimmar lagts ner på Hjärta till Hjärta av 514
medarbetare. Av dessa 514 har 231 börjat under året och 178 slutat. Det händer
ganska ofta att personer som varit anställda, praktiserat eller gjort samhällstjänst
fortsätter eller kommer tillbaka som volontärer och därför är siffrorna inte helt
exakta. Samma person kan ha räknats flera gånger. I regel brukar antalet inskrivna medarbetare vara runt 320. En del är mycket aktiva och andra kommer
mer sporadiskt. Medelåldern bland våra medarbetare är knappt 60 år och ca 60
% är kvinnor.
74 personer har haft en anställning i föreningen under 2018 varav 49 med arbetsmarknadsbidrag. 31 av de anställda slutade sin tjänst hos oss under året. 13
av dessa var tillsvidareanställda som sades upp, ytterligare 13 hade en visstidsanställning som löpte ut. Den 31 december var 43 personer anställda på 35,5
tjänster. 25 av dessa var kvinnor och 18 män.

“...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.
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. Det här är vårt bistånd i
Sverige.

Konsert för hoppet!

Den 21 april efter föreningens årsmöte
bjöds det på konsert - Helhjärtat. Den
levande legenden Ingemar Olsson
sjöng för det 100-talet personer som
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samlats denna vårkväll. Många gånger
om blev det allsång i lokalen och det
gick inte att ta miste på hur hans musik
och texter har slagit rot hos publiken, gammal som ung, genom åren.
Välgörenhetskonserten var en i raden
av totalt fem som Ingemar Olsson gett
till förmån för Hjärta till Hjärtas arbete
bland romer i Rumänien och Bulgarien
under året. Konferencier var Anders
Holmefur och i ett samtal med vännerna från Rumänien tog de oss med till
området i Rumänien där de arbetar.
Vi fick en inblick i hur situationen ser
ut för många unga romska flickor. Och
om det betydelsefulla arbete de gör
för barnen och ungdomarna genom
skolverksamheten - förmedla hopp,
kärlek och omtanke!

Angel Christmas Tree
upprättar familjerelationer

”Efter att ni besökte min dotter med
julklappar skrev hon ett brev till mig!
Hon berättade att hon hade haft
besök och om julklappen. Och att
hon också fått en Barnens Bibel.
Hon skrev: ”Kära mamma, tack så
mycket! Du är bäst och jag tänker
inte byta ut dig mot någon annan!”
Det är väl riktig glädje , eller hur?
Tack så mycket! Med er hjälp ohc
med Guds närvaro i mitt liv vill jag
mer och mer göra något gott. Min
dotter och jag fortsätter att skriva
brev till varandra och också ringa.
Just nu får vi inte träffas medn jag
tror att det kommer att färändras.
Min dotter känner och vet att även
om jag inte är där, så älskar jag henne.”

Familjestöd till nytt område i
Lettland

Vår samarbetspartner Velki Association
rapporterade till oss under förra året om
stora behov i området Madona, ca 20
mil från Riga. Vi hörsammade det. Det
är ett fattigt område där Hjärta tillHjärta
inte tidigare haft något stöd. Socialförvaltningen har flera gånger om vädjat
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254 volontärer har bidragit med cirka 33 810 timmar av sin tid till arbetet på
Hjärta till Hjärta motsvarande cirka 21 heltidstjänster. 80 av dessa volontärer
som registrerats under 2018 har tidigare fullgjort en praktik eller samhällstjänst hos oss. 25 personer har utfört sin samhällstjänst, 43 har haft praktik
eller arbetsträning via Arbetsförmedlingen och 95 har via kommunala enheter
haft arbete, praktik, arbetsträning, daglig verksamhet eller sommarjobb hos oss.
Ytterligare 23 personer har haft språkträning eller annan verksamhet, genom
samarbete med Hermods eller Arbetslivsresurs. Alla dessa insatser kräver att vi
ansvarar för introduktion, handledning, anpassningar och uppföljning.

Samarbetspartners

Under 2018 har Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta haft följande betydande samarbetspartners i Sverige:
•
Evangeliska Frikyrkan, Box 1624, 701 16 Örebro
•
Ge för livet - Second Hand (Örebro, Finspång och Norrköping)
•
Pärlan Secondhand, Solbergavägen 2, 783 50 Gustafs
•
Pingstkyrkan Secondhand, De Beschevägen 3B, 612 30 Finspång
•
Kisa Frikyrkoförsamling, Sjögatan 11, 590 38 Kisa
•
Bra Begagnat - Second Hand, 694 31 Hallsberg
•
Vingåkers Second Hand, 643 31 Vingåker
•
Pingstförsamlingen, Drottninggatan 15 A, 591 30 Motala
•
Motala Baptistförsamling, Storgatan 5 A, 591 38 Motala
•
Allt och Annat – Loppis, Katrineholm
•
Stadsmissionen Linköping
•
Samarbete med andra Second Hand-butiker i Visby, Dals Ed,
Årjäng, Flen, m.fl.
Dessutom har verksamhetsåret 2018 kännetecknats av ett fortsatt gott samarbete med olika myndigheter: Linköpings Kommun – Utbildningsnämnden,
Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården,
Mjölby Kommun, Kinda Kommun – Villa Brokullen, Motala kommun Arbetsmarknadscentrum i Motala, Hermods i Motala med flera.

Biståndsverksamheten

Under 2018 hade Hjärta till Hjärta följande betydande internationella samarbetspartners:
• Velki Association, Riga, LETTLAND                                                                                                        
• Mission Pakapieni, Tukums, LETTLAND
• Skandinavs SIA, Talsi, LETTLAND                                                                                                            
• Fundatia Inima catre Inima, Bucharest, RUMÄNIEN
• Social Economy Development Foundation, Craiova, RUMÄNIEN
• MiCraft cooperative, Micesti, RUMÄNIEN
• Somebody Cares, Micesti, RUMÄNIEN
• Bulgaria Aid Mission, Sofia, BULGARIEN
• Shoqata Betesda Sheptia i Meshira, Lac, ALBANIEN
• Church of Word of Life, Lac, ALBANIEN
• Christmas Angel Tree, stöd till fängelsearbete, RYSSLAND                                                                
• Samaaria Eesti Misjon, Haapsalu, ESTLAND

Lettland

Hjärta till Hjärta samarbetar med två organisationer i Lettland med att förmedla resurser för familjestöd, stöd till föräldrastödsgrupper, materiellt stöd till
Mödrahemmet. Sju ungdomar från socio-ekonomiskt utsatta familjer erhåller

studiestöd. Hjärta till Hjärta har i år också stöttat ett sommarläger för barn med
funktionsnedsättningar och deras familjer som anordnades i juli 2018.
Under året har Velki Association utökat familjestödet till ett nytt område –
Madona cirka 20 mil från Riga. Hjärta till Hjärta har under året bidragit till
de 14 stödgrupper som träffas regelbundet runt om i Lettland. Vi bidrar med
psykologens lön. Fyra gruppresor har genomförts under året och fyra transporter med bistånd har levererats.

om bistånd till familjer som lever i utsatthet

Team Roma:
Ny After School i Tanca

Rumänien

Hjärta till Hjärta har under 2018 haft ett samarbete med fem organisationer
i Rumänien. Sedan mitten av 1990-talet med den av oss startade verksamheten ”Inima catre Inima” (Hjärta till Hjärta). Idag bedriver de ett arbete med
hemtjänst för ett 30-tal äldre i Bucharest. Transportbolaget ”Linheart SRL”
i Carensebes är ett helägt dotterbolag till Inima catre Inima, som köper och
säljer Second Hand-varor som importeras från bland annat Sverige.
Inom ramen för projektet Team Roma arbetar vi sedan 2014 med FDES, en
social stiftelse i Rumänien. Under året har samarbetet fått en tydligare struktur. De administrerar nu tre skolprojekt ”after school” i Slatina, Iacobeni och i
Buzau.
Korgtillverkningen i producent-kooperativet MiCraft har förändrats då vi inte
kunnat sälja de producerade korgarna i Sverige. Just nu finns ingen produktion
av korgar i Pauleasca som utförs av kooperativet MiCraft.
Sedan hösten 2014 har vi ett samarbete med Somebody Cares i Mitesti (Pauleasca).
Samarbetet har under året fortsatt och de är den största mottagaren i Rumänien av
stöd från Hjärta till Hjärta. De har ett omfattande arbete med både skolprojekt,
familjesocialt stöd och församlingsarbete. Vårt stöd riktar sig till skolungdomar
i första hand. Under sommarveckorna anordnas aktiviteter för barnen i deras
verksamhetsområde. Ett nytt center är under uppförande. Hjärta till Hjärta har
varit med och betalat för marken.

I september startade ett nytt läxhjälpsprogram i byn Tanca med 19 tredjeklassare inom utbildningsgrenen i
Team Roma. De samlas två eftermiddagar i veckan. Bella är en av de romska barnen som har sex syskon, hon
har gått igenom många svårigheter.
Hennes bror dog i somras, hennes
far är nästan alltid utomlands för att
söka försörjning. Bella och hennes
syster måste hjälpa mamman med
hushållssysslor och ibland ta jobb hos
någon granne för mat eller en liten
slant till familjens försörjning. Då är det
inte enkelt att hinna med skolarbete
och läxor.
“Vi var glada att vi kunde ge Bella
och hennes vän Denisa skolväskor
med skolmaterial”, berättar Florin
Oprescu ledare för Somebody Cares
i Rumänien.

Rent vatten i Afghanistan

After School är ett stöd till elever från utsatta miljöer som får hjälp med läxläsning, sociala aktiviteter samt ett mål mat om dagen. Dessa insatser har visat sig
vara mycket framgångsrika. De barn som deltar i dessa aktiviteter går i motsvarande grundskolan och uppvisar förbättrade resultat på prov.
I samarbete med FDES har vi stöttat ett arbete för grönsaksproduktion i
kommunen Gradinari. Det arbetet fortsätter men med något annan inriktning.
Ett tydligare fokus har skett mot större uppköpare och grossister för att öka
avsättningen.
Hjärta till Hjärta har i samarbete med region Östergötland medverkat till att en
delegation från Slatina besökt Linköping och vårdcentralen i Skäggetorp.

Bulgarien

Vilken glädje det är när människor får
rent vatten till sin by! I Afghanistan
bidrar Hjärta till Hjärta till ett samhällsutvecklingsprogram i ett fattigt
landbygdsområde.
Förutom brunnsborrning arbetar man
med odling, toaletter, alfabetisering,
sömnadskurser och sjukvård. Arbetet
drivs av Evangeliska Frikyrkan (EFK).

I Bulgarien har Hjärta till Hjärta samarbete med en partner, Bulgaria Aid
Mission ”BAM”. Samarbetet inleddes 2015 och har kommit att fokusera på två
geografiska områden, Plovdiv och området norr om Sofia med Lukovit som
centrum. Vi arbetar med huvudprojektet Team Roma Bulgarien.
En viktig del i strategin 2018 har varit att finansiera fyra seminarier för en
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Somebody Cares
sommaraktiviteter

Under sommaren 2018 har flera studenter och tonåringar från det romska samhället i Troislav ställt upp som
volontärer i After School-projektet i
Tufanu, Rumänien. På så sätt kunde
Somebody Cares ordna aktiviteter under sommarveckorna. Varje dag höll
man i utbildningsaktiviteter; läsning,
sång, bibelberättelser och lekar. Redan
efter första dagen av aktiviteter insåg
man att det behövdes en ledare på fyra
barn.

Event & samarbeten

organisation av ”Roma Mediators”. Det är en organisation som bildades med
stöd från EU men som efter projektets slut behövde få en nystart. Över 100
personer har deltagit i seminarier. Dessa Roma Mediators fungerar som en
länk mellan den romska befolkningen och myndigheter. Syftet är främst att
tillvarata minoritetens intressen och att verka för fler arbetstillfällen.
Fotbollsprojektet i Plovdiv har stöttats av Hjärta till Hjärta i flera år. Omkring
40 barn har deltagit under året. De får vara med om de går i skolan. Laget
”Hosanna FC” har gjort bra resultat och blivit en viktig motivation för att få
vara med. Vårt stöd går till två av ledarna för laget. Genom samarbete med
Linköpings FC har vi också samlat in kläder och skor till projektet.
Judoprojektet i staden Svishtov arbetar med att erbjuda barn och ungdomar
träning och deltagande i tävlingar, med koppling till att deltagarna går i skolan.
Det är ett 30-tal deltagare i teamet. Vårt stöd går till två av ledarna för laget.
Hjärta till Hjärta har gett ett finansiellt stöd för att anskaffa en minibuss för
att transportera deltagarna till det projekt som kallas ”take me to school” som
innebär att barnen får hjälp med att ta sig till skolan och efter skolans slut får
hjälp med att göra sina läxor och andra sociala aktiviteter exempelvis engelska,
musik och datorer.
Genom sin egen Second Hand-verksamhet har BAM också kunnat erbjuda
arbetstillfällen och utbildning för romer. Hemtjänstprojektet som vi tidigare
stöttat bedrivs nu av BAM men utan finansiellt stöd från Hjärta till Hjärta.

Lokala samarbeten är mycket viktiga
för Hjärta till Hjärta. Hjärta till Hjärta har förmånen att få samarbeta
med Linköpings FC i samband med
LFC Night. Kvällen är en del av LFC:s fadderprogram för att fotbollen
bland tjejer ska fortsätta blomstra.
Hjärta till Hjärta samlade in kläder
och fotbollsrelaterade saker och
spred information om fotbollsprojektet i Bulgarien. Tankar och planer på
utökade spännande samarbeten finns.
“Det är viktigt att även vi kan vara med
och stödja utsatta barn i andra länder”,
säger Peter Green, marknadsansvarig
för LFC.
LHC bjöd in till Charity Game där vi
främst presenterade vår verksamhet
och pratade med besökare om volontärskap.
Vi har synts och verkat i andra sammanhang under året; näringslivsmässa, marknader, kulturfest, seminarier,
föreläsningar, besök och konserter.

GDPR ny dataskyddsförordning

Den 25 maj trädde en ny Dataskyddsförordning i kraft - GDPR. Den ersätter tidigare Personuppgiftslagen och
ska bidra till att personuppgifter bättre
skyddas.
Givare, medlemmar eller tidningsprenumeranter hos Hjärta till Hjärta
kan känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter. Vi har
anpassat hanteringen utifrån de nya
bestämmelserna. Vill Du läsa i sin hel-
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Albanien

Hjärta till Hjärta samarbetar med två organisationer i Albanien. Det är ett
stöd till ”Barnens Hus” där den tidigare barnhemsverksamheten förändrats till
mindre enheter med inriktning mot familjehem. ABC-skolan med stödundervisning för barn som hamnat utanför den allmänna skolan har förändrats under 2018. Projektet ses över och kan framöver få en någon annan inriktning.
Under 2018 stöttade vi CBR-projektet genom ett center i Lac för sjukgymnastik, tal- och socialträning samt aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med
olika funktionsnedsättningar samt en nyetablerad verksamhet i Fushe Arrez.
Två sjukgymnastassistenter har fått utbildning i Tirana. I området finns ingen
annan möjlighet till sjukgymnastik. Sedan juli 2018 har många klienter kommit
till det nya centret, med uppskattningsvis 32 personer per vecka.

Estland

Överskottsvaror från våra Second Hand-butiker har, till ett värde av 700 tusen
kronor, skänkts till organisationen Samaria Eestti Misjon i Haappsalu. De arbetar bland annat med rehabilitering av missbrukare. Produkter som kommer
från oss renoveras och säljs sedan i deras Second Hand-butiker för att finansiera verksamheten.

Ryssland

Hjärta till Hjärta stödjer Christmas Angel Tree som inkludera ett stort antal
barn och deras fängslade föräldrar och så gjordes även 2018. Något förenklat
handlar det om julklappar och julhälsningar som förmedlas till barnen genom
projektets volontärer och de återvänder med hälsningar tillbaka till föräldrarna.

Projektet har sedan starten för över tio år sedan, visat sig vara mycket effektivt för upprätthållandet och förstärkningen av banden mellan barn och deras
föräldrar. Projektet inger hopp och möjligheten att återförenas med sina barn
blir ett starkt skäl för föräldrarna att förändra sina liv och lämna brottslighet
och drogmissbruk efter frigivning.

het hur vi hanterar personuppgifter
och varför besök vår hemsida www.
hearttoheart.se.

Sommarläger i Lettland

Afghanistan

I samarbete med Evangeliska Frikyrkan deltar Hjärta till Hjärta i ett hälso- och
utvecklingsprojekt i Afghanistan.

Resor till biståndsprojekten

Hjärta till Hjärta anordnar resor för givare, medlemmar och andra
intressenter till flera av mottagarländerna. Resorna är till för att vi
öppet vill visa att de insamlade gåvorna kommer fram och hur de
används i projekten. Vi vill vara en transparent biståndsorganisation. Att möta våra samarbetspartners, människorna som får del
av hjälpen och deras vardag berör och inspirerar. En resa inbjuder
också till en ökad förståelse och en inblick i den problematik som
ofta orsakar utanförskap, fattigdom och nöd. Under 2018 ordnades
resor till Lettland, Rumänien, Albanien och Bulgarien.
Kontakta oss för resor under 2019.

Under sommaren 2018 har vår samarbetspartner Velki Association genomfört
2 sommarläger. Med stöd av Hjärta till
Hjärta har lägren nu hållits i 18 år. Till
varje läger inbjuds 10 familjer med barn
med funktionsnedsättning att delta. Under året möts ett 70-tal familjer i smågrupper för att stödja varandra. Arbetet
leds av en psykolog som bekostas av
Hjärta till Hjärta. Att få komma till dessa läger är en mycket efterlängtad upplevelse.
Skapandeseminariet är både det
svåraste och mest värdefulla momentet under veckan. Den konstnärliga och
kreativa processen används i en terapeutisk miljö. Målet är att öka deltagarnas mentala, emotionella och fysiska
välbefinnande. Deltagarna lockades
att uttrycka sina tankar, behov och
känslor med teckningar, målningar
och figurer i lera. Skapandeseminariet
följdes av samtal med själavårdare. En
deltagare berättade:
”Förra året grät jag. I år var allt annorlunda till min förvåning.” En annan
deltagare intygade: ”Jag kom med andra känslor men återvänder hem som
en helt annan människa, upprättad…”
Andra seminarier behandlade till
exempel nationellt och individuellt
självförtroende, träningsövningar och
kostlära. Sista kvällen trivdes alla
runt lägerelden. Månsken, tystnad,
glittrande stjärnor på himlen bäddade för en harmonisk reflektion som
avslutning på en fantastisk vecka tillsammans.

Skriften Guds redskap

I samband med Sixten Widerstedts
90-årsdag lät Hjärta till Hjärta publicera en skrift som fångar glimtar från
Sixten och Karins liv. Boken är sammanställd av Mikael Good.
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Förvaltningsberättelse 2018

Sifferuppgifter i följande avsnitt avser föreningen om inget annat anges. Belopp inom parentes avser år 2017.

Allmänt om verksamheten

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening. Föreningens ändamål fokuserar på insatser för
enskilda och grupper i såväl Sverige som internationellt, främst i östra Europa och finns angivna i föreningens
stadgar och styrande dokument.
Hjärta till Hjärta är att likna vid ett socialt företag som genom sin verksamhet med fem Second-Hand butiker
ger arbetsmöjligheter för medarbetare av olika slag – till exempel anställda, praktikanter och volontärer. Genom
praktik och arbetsträning kan medarbetare få tillgång till en meningsfull sysselsättning. Under året har riktade
insatser genomförts för nyanlända invandrare som befunnit sig i asylprocessen.
Biståndsarbetet är främst inriktat på att skapa en bättre livssituation för barn och ungdomar, familjer och äldre i
östra Europa. Under senare år har Hjärta till Hjärta haft stort fokus på den romska minoriteten på Balkan.
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta äger samtliga aktier i Lintrimex International AB, organisationsnummer
556488-4186. Lintrimex International AB bildades 1994 och har som affärsidé att sälja överskott av varor från
Second Hand butikerna. Exporten går till Rumänien och Bulgarien i första hand.

Väsentliga händelser

I januari uppmärksammades Sixten Widerstedts 90-årsdag. Sixten var initiativtagare till att Föreningen Hjärta till
Hjärta grundades 1991. Tillsammans med sin hustru Karin har de varit med om en omfattande utveckling, från
arbete i Polen till dagens verksamhet i mer än fem länder. Vid årsdagen för Sixten Widerstedt kom många vänner och understödjare. Östergötlands landshövding, Elisabeth Nilsson var en av talarna som uppmärksammade
jubilaren. Ledarna från Velki Association i Lettland, Liana och Ivars Velks, gav en personlig hälsning, liksom
flera inspelade hälsningar från andra länder.
I april anordnades en nationell biståndskonferens i Stockholm. I Sverige finns det drygt 45 organisationer som
stödjer verksamheter i Rumänien. Dessa organisationer har ett långsiktigt engagemang och har valt att stödja lokala initiativ med bland annat insatser för barns utveckling och utbildning. Hjärta till Hjärtas ordförande
Jörgen Ljung utgjorde tillsammans med den nationella samordnaren, Claes Ling-Vannerus, ledningsteamet för
konferensen. Det var nästan 130 deltagare på konferensen, däribland Sveriges ambassadör i Rumänien, en romsk
statssekreterare från Bucharest och en representant från den rumänska ambassaden i Stockholm. Två ord kan
sammanfatta konferensen; Hopp och Långsiktighet i arbetet med att förändra förhållandena för den romska
minoriteten.
Under vintern 2018 genomfördes ett flertal konserter/insamlingsevent där sångare och musiker framförde ett
program på temat ”Minns du Sången”. Ingemar Olsson gav konsertkvällar på temat ”Helhjärtat”. Dessa samlingar blev värdefulla tillfällen att presentera Hjärta till Hjärtas arbete och särskilt Team Roma-projekten. Informationsträffar och seminarier ordnades på flera platser i samband med konserterna. Därutöver anordnades
också en insamlingskonsert av Ryttargårdskyrkans brassband.
I samband med årsmötet i april 2018 deltog vår samarbetspartner Somebody Cares. Florin och Marianne Oprescu som leder arbetet i Pauleasca, Rumänien medverkade i flera informationssamlingar. På årsmötet avtackades
Rickard Klerfors som slutade sin tjänst efter 20 år i föreningen. Under sommaren sa direktor Anders Holmefur
upp sin tjänst som direktor och avslutade sitt femåriga arbete under hösten. Under en övergångsperiod är föreningens ordförande Jörgen Ljung tf direktor och biståndsansvarig.
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Året som gått har varit turbulent på flera sätt. Det stora underskottet verksamhetsåret 2017 gjorde att styrelsen
beslutade om ett åtgärdsprogram innebärande bland annat uppsägning av medarbetare. Det ledde bland annat
till att Second Hand-butikerna haft en mycket ansträngd personalsituation. Med volontärer och övriga medarbetare har vi kunnat klara av att få fram produkter till försäljningen, som totalt uppgått till nästan 19 miljoner
kronor. Det är dock 1,0 miljoner kronor lägre än 2017 (exklusive Katrineholm som avvecklades i augusti 2017).
Vi är mycket tacksamma för alla medarbetares insatser!
Åtgärdsprogrammet innebar utöver uppsägning av medarbetare avyttring av den av Hjärta till Hjärta ägda fastigheten i Mjölby. Avyttringen var nödvändig då ett flertal kostsamma reparationer behövde göras vilket ekonomin
inte skulle tillåta. Vidare ingick i åtgärdsprogrammet satsning på att öka antalet volontärer. Antalet ökade med 14
personer vilka framöver kommer att bidra positivt med sina insatser.
TIA-projektet, tidiga insatser för asylsökande, startades under senhösten 2017 med stöd av medel från Länsstyrelsen i Östergötland. Projektet inbjöd deltagare till språkträning och introduktion till arbetsliv i Sverige. Över
160 personer har varit registrerade i denna verksamhet. I november 2018 avslutades projektet och vi beviljades
inte medel att fortsätta.
Tillsammans med Linköpings stadsmission och Diakonicentrum i svenska kyrkan har Hjärta till Hjärta ingått ett
s.k. IOP (idéburet offentligt partnerskap). Projektet är planerat att pågå i tre år där vi tillsammans skall uppmärksamma invandrare och andra utsatta grupper i vårt samhälle.

Händelser efter balansdagens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång som påverkar föreningens resultat och ställning per den 31/12 2018.
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Flerårsöversikt för koncernen, resultat och ställning
5-ÅRSÖVERSIKT KONCERNEN, TKR

2014

2015

2016

2017

2018

GÅVOR , INKL MATERIELLT BISTÅND

5 998

6 340

9 354

6 245

6 469

FÖRMEDLAT BISTÅND INKLUSIVE MATERIELLT BISTÅND, TKR

6 599

6 757

7 409

6 739

5 608

13 754
3 224

16 702
2 934

20 283
4 279

20 461
1 718

18 808
2 101

15 361
12 680
217
28 258
-6 599
-13 443
-7 687
-81
448

18 531
13 832
201
32 564
-6 757
-16 231
-9 405
-68
103

22 036
17 438
197
39 671
-7 409
-18 520
-12 233
-63
1 446

22 780
13 683
193
36 656
-6 739
-19 608
-12 986
68
-2 609

20 649
15 122
447
36 218
-5 608
-19 731
-11 928
-24
-1 073

2 984
2 144
239
1 570
1 145
8 082
1 596
1 413
5 073
8 082

3 359
2 238
377
2 798
1 176
9 948
1 698
1 325
6 925
9 948

3 443
2 292
469
2 278
3 149
11 631
3 144
1 280
7 207
11 631

3 216
1 493
249
2 358
1 603
8 919
535
1 225
7 159
8 919

646
883
124
2 118
224
3 995
-538
0
4 533
3 995

58
20
80
16

63
17
85
14

82
27
74
16

59
6
107
23

54
-13
88
24

TOTAL BUTIKSOMSÄTTNING
TÄCKNINGSBIDRAG BUTIKER*
RESULTATRÄKNINGAR, TKR
Nettoomsättning
Gåvor och arbetsmarknadsbidrag
Övriga intäkter
Summa
Förmedlade bidrag
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader m m (inkl. avskrivning)
Finansnetto
Årets resultat
BALANSRÄKNINGAR, TKR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar och långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
FINANSIELLA NYCKELTAL
Kassalikviditet, procent
Soliditet, procent
Utbetalat till ändamålet, procent
Administrativa kostnader/totala intäkter, procent
*Från och med år 2013 belastas varje ort med kostnader
för administration

Omsättning 2018 (butiken i Katrineholm är inte medräknad i jämförelsen) uppgick till 18 808 (19 842) tusen
kronor
vilket ärtill en
är minskad
bemanning
5-Årsöversikt
ÅR minskning med 5,2 %. En orsak till den lägre försäljningen
SAMHALL AB/B.L.
2019-03-14 KL.
2019-03-14 delvis på
grund av förändrade arbetsmarknadsregler samt färre antal anställda. Öppettiderna minskade under året då vi
har haft permanent stängt fredagar i Tornbybutiken, Linköping sedan september och sedan i maj i Motala.
Resultatet uppgick för koncernen till -1,1 (-2,6) miljoner kronor. Resultatförbättringen är en konsekvens av genomförda åtgärder för att få en ekonomi i balans. Under år 2018 avyttrades den av Hjärta till Hjärta ägda fastigheten i Mjölby vilket gav en reavinst på 364 tusen kronor efter mäklararvode.
Penninggåvorna, som under 2017 minskade till följd av negativ mediebevakning, har nu återtagit nivåer som gällde före 2016. Totalt erhölls 5,5 (5,3) miljoner kronor. Till detta skall läggas gåvor av materiell art som förmedlats
som bistånd med 992 (925) tusen kronor. Motsvarande summa återfinns också under utbetalat bistånd.
Det totalt utbetalda biståndet exklusive materiellt bistånd uppgick till 5,0 (4,9) miljoner kronor, förändring av
projektskuld inte medräknad. Om det materiella biståndet skulle ha värderats till försäljnings- eller marknadsvärde skulle det totala biståndet bli betydligt större. Trots det svåra ekonomiska läget har ändå biståndet kunnat öka
något jämfört med föregående år.
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Totalt redovisar koncernen ett underskott för verksamhetsåret uppgående till -1 073 (-2 609) tusen kronor.
Vid utgången av 2018 uppgick det egna kapital till -538 (+535) tusen kronor.

Medlemmar

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening med 728 registrerade medlemmar 2018. Inga företag eller organisationer är medlemmar.

Styrelsens sammansättning, kompetens och närvaro vid sammanträden
under året (valda vid årsmötet i april 2018)
Styrelse har sedan årsmötet den 21 april 2018 sammanträtt vid sju tillfällen (varav ett telefonsammanträde). Styrelsens sammansättning, kompetens samt närvaro har varit följande:
Namn & Funktion

Utbildning

Yrkeserfarenhet

Nuvarande sysselsättning

Närvaro
9 möten

Jörgen Ljung
ordförande

Företagsekonom
Ekonomiedoktor

Universitetslektor
Pastor

Pensionär

9

Hans Askenteg
vice ordförande

Ingenjör

Inköpschef

Pensionär

8

Erik Emanuelsson

Civilekonom

Egenföretagare

Egenföretagare

8

Annika Widerstedt

Musiklärare

Musiklärare

Kyrkomusiker

7

Bernth-Åke Ottosson

Ingenjör

VD, Adm. chef, Direktor

Pensionär

9

Birgit Gustafsson

Förskollärare, Rektorsutbildning

Rektor, skolområdeschef

Pensionär

7

Nils-Göran Andersson

Livsmedelsutb.
ICA-skolans ekonomiutb.

Företagsledare

Köpman

7

Kjell Johansson

Ekonomi

Ekonomichef Sparbank

Finanschef
Sparbank

9

Lena Bergvin-Lundquist

Civilingenjör datateknik

Chefsjobb inom
försvars-, säkerhets- samt
apoteksbranschen

Närsjukvårdsdir. i östra
Östergötland

7

Sixten Widerstedt
Hedersledamot

Skolledare

Folkskollärare, Rektor

Pensionär

0

Styrelseledamöterna har för sitt arbete, som är ett förtroendeuppdrag, inte erhållit någon ersättning.
Ersättningen till den högste befattningshavaren, direktorn, uppgick till 590 676 kr. Något så kallat fallskärmsavtal
eller några avsättningar till pension, utöver det som kollektivavtalet stipulerar, förekommer inte.

Främjandet av föreningens ändamål och måluppfyllelse

De åtaganden vi har gentemot våra mottagarorganisationer och slutliga mottagare av bistånd 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. Under det gångna året har en omläggning av vårt biståndsarbete inletts där vi vill säkerställa en trygghet
för våra samarbetspartners och skapa ett långsiktigt hållbart samarbete. Därför kommer vi att under en period
arbeta för att de medel som samlas in under ett år skall utgöra biståndsbudgeten för nästkommande år.
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Genom Second Hand-verksamheten, samt det materiella bistånd vår förening förmedlat under verksamhetsåret
2018 har föreningen medverkat till en klimatförbättring genom att återanvända textilier och andra produkter.

Förväntad framtida utveckling

Föreningen Hjärta till Hjärta har för närvarande en fortsatt ansträngd ekonomisk situation och behöver säkerställa en balans i föreningens ekonomi. Det åtgärdsprogram som genomfördes under 2018, har varit helt nödvändiga och har haft avsedda effekter. Full effekt förväntas dock uppnås först under 2019. De besparingar som
gjorts är viktiga steg i att förstärka ekonomin och få den i balans.
Satsning på att öka antalet volontärer för alla butiker kommer fortsätta under 2019.
Fokus på ökade intäkter och en restriktiv hållning vad gäller kostnader fortsätter under år 2019. Den budget som
upprättats för år 2019 och som styrelsen antagit, visar på ett positivt resultat.
Omläggning av principen för biståndsutbetalningarna beslutades under år 2018, vilket innebär att biståndsåtaganden skall ha tillräcklig finansiering innan nya åtaganden beviljas. Detta leder till en säkrare planering, både
för Hjärta till Hjärta och framförallt för våra samarbetspartners.
Styrelsen arbetar med att tillsätta en ny ledning, vilket torde kunna realiseras under det kommande halvåret. Ett
viktigt förhållningssätt är att skapa en fungerande organisation som genererar finansiella resurser för biståndsarbetet.
Second Hand-verksamheten är mycket angelägen och efterfrågad i allmänhetens ögon. Medvetenheten om den
positiva miljöpåverkan som Second Hand-verksamheten innebär ska öka genom bland annat utökat samarbete
med kommuner och myndigheter. Under 2018 inleddes en ny samarbetsform för återvinning. Detta är en process som kommer att fortsätta under 2019.
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