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Anpassad kostym och
framgångsrikt arbete i Rumänien!
När vi nu summerar 2019 gör vi det med en känsla av
tacksamhet över allt vad Hjärta till Hjärta har fått betyda
för utsatta barn, familjer och äldre i våra verksamhetsländer.
Det råder ingen tvekan om att det stöd vi ger verkligen
gör skillnad. Ett mycket bra exempel är After Schoolarbetet på olika platser i Rumänien. De företrädesvis
romska barn som deltar i läxhjälpsundervisningen och
fritidsaktiviteterna uppvisar betydligt högre närvaro i den
reguljära skolan och deras studieresultat har förbättrats
avsevärt. Det ger motivation att fortsätta samt utveckla
arbetet med After School framöver vilket vi också kommer att göra under 2020.
Utbildning är den viktigaste förutsättningen för att ta
sig ur fattigdom och om dagens romska barn slutför sin
skolgång kommer vi att se ett minskat utanförskap i
framtiden. Det är värt att fortsätta kämpa för!

Jörgen Ljung			
Styrelsens ordförande 		

I Sverige har vi under året arbetat hårt med att anpassa kostymen för våra verksamheter. Kostnadsbasen
har genom en rad åtgärder reducerats vilket var en nödvändighet. Vi ser nu med tillförsikt fram emot 2020 som
ett möjligheternas år, där vi tar nya steg mot att forma
Hjärta till Hjärta för framtiden.
Alla våra insatser i Albanien, Bulgarien, Lettland och
Rumänien är möjliga tack vare de gåvor vi får från våra
medlemmar och månadsgivare.
Tack för ert förtroende, tack för er medkänsla och tack
för att era hjärtan bultar för utsatta medmänniskor i
Östeuropa och på Balkan!
Tillsammans får vi vara Guds redskap i kampen för alla
människors lika värde, för minskad fattigdom,
diskriminering och för ökad jämlikhet och rättvisa!

Mikael Joumé
Direktor
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Under åren har vår verksamhet utvecklats, först med insatser i Polen till att idag stödja ungdomar och familjer i
Lettland och Rumänien och sedan 2014 med ett tydligt fokus på den romska minoriteten på Balkan.

V

erksamhetsberättelse
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta har sedan 1991
bedrivit ett arbete med att stödja utsatta människor,
främst i östra Europa. Det är barnen och deras livssituation som står i centrum för vårt arbete. Därtill hjälper vi
familjer och äldre framförallt i Rumänien.
Våra samarbetspartners utför ett gediget och föredömligt arbete. Vi ser det genom de besök och resor vi gör till
våra projekt, minst två gånger per år.
Fem länder har en särställning i vårt internationella
arbete; Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland och
Rumänien. Därtill kommer mindre insatser i Ryssland.

Tillsammans med våra partners och i samverkan med
andra organisationer från Sverige arbetar vi för att förbättra situationen för den här utsatta gruppen. Hjärta till
Hjärta har tagit en ledande roll i denna samverkan.
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 bland annat genom det
helägda dotterbolaget Lintrimex International AB, vars
verksamhet är momspliktig.

Så har verksamheten vuxit vidare

Ett varmt tack till er alla!

Upprinnelsen till Hjärta till Hjärtas arbete går dock tillbaka till 1961 då makarna Widerstedt träffade Waclaw
Rasowski som kom från Polen där han varit fånge i
Auschwitz i nästan fem år. Denna vänskap la grunden
för det som idag är Hjärta till Hjärta. Föreningen bildades
formellt 30 år senare.
Under åren har vår verksamhet utvecklats, först med
insatser i Polen till att idag stödja ungdomar och familjer
i Lettland och Rumänien och sedan 2014 med ett tydligt
fokus på den romska minoriteten på Balkan. Våra samarbetspartner arbetar med att ge barn och ungdomar hjälp
med att göra sina läxor och att utvecklas socialt. Gång på
gång hör vi att det värsta den Romska minoriteten upplever är hopplösheten.

Insamlingsverksamheten regleras av föreskrifter från
Svensk Insamlingskontroll som ger anvisningar för innehavare av 90-konton. På detta sätt vill vi tro att förtroendet och förutsättningarna för insamling kommer att
säkerställas och att stödet går till avsedda ändamål.
Styrelsen vill rikta sitt varmaste tack till medarbetare,
volontärer, medlemmar, månadsgivare, finansiärer och
sponsorer. Tillsammans förvaltar och möjliggör vi Hjärta
till Hjärtas viktiga uppdrag som en social aktör för utsatta
människor i både Sverige och utomlands. Vi vill även
rikta ett tack till våra samarbetspartners utomlands. Det
är ni som är våra händer och fötter. Er insats gör livet
lättare för många.

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.

Rum för alla
”Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon” har
alltid varit ett av Hjärta till Hjärtas motton. Hos oss får
därför människor med olika bakgrund och från olika sammanhang en meningsfull uppgift i en 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 årtionden.

Vi gör en social insats i lokalsamhället
Hjärta till Hjärta gör genom Second Hand-verksamheten en
stor social insats lokalt och många personer uttrycker en
tacksamhet över att de får vara med i arbetet i våra butiker
under en längre eller kortare tid.
Mycket av det sociala arbetet i våra verksamheter i Sverige ger livskvalité som dock är svåra 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.

Starkt regionalt varumärke
Second Hand är trendigare än någonsin och allmänhetens medvetenhet om miljö- och klimatpåverkan innebär att vår sektor ligger helt rätt i tiden. Samarbetsavtalet
med Tekniska Verken i Linköping avseende återbruk
innebär ett klart ökat inflöde av alla varukategorier. För
verksamheten är det en positiv utmaning som ställer
ökade krav på en fungerande logistik i alla led.
Styrelsen bedömer att Hjärta till Hjärta har ett starkt
regionalt varumärke och förutsättningarna för fortsatt
utveckling är goda.

Medarbetarredovisning
(uppgifter för 2018 inom parentes)
Under 2019 har ca 130 000 (150 000) arbetstimmar lagts
ner på Hjärta till Hjärta av 520 (514) medarbetare. Av
dessa 520 har 224 börjat under året och 193 slutat.
Det händer ganska ofta att personer som varit anställda,
praktiserat eller gjort samhällstjänst vill fortsätta och kommer tillbaka som volontärer. En uppskattning är att det
under året varit runt 325 inskrivna medarbetare. En
del är mycket aktiva och andra kommer mer sporadiskt.
Medelåldern bland våra medarbetare ligger på knappt
60 år och ca 60 % är kvinnor.
49 personer (en minskning med 25 personer från
föregående år) har haft en anställning i föreningen under
2019 varav 29 (49) med arbetsmarknadsbidrag. Den 31
december var 40 personer anställda på 33,5 tjänster.
20 av dessa var kvinnor.

Ökade volontärstimmar
256 volontärer har bidragit med ca 43 700 timmar av sin

tid till arbetet, vilket är en ökning med ca 10 000 timmar.
Det totalt antalet volontärstimmar motsvarar drygt 27 heltidstjänster, 69 av dessa volontärer har registrerats under
2019.

Vi erbjuder ett sammanhang
33 (25) personer har utfört sin samhällstjänst, 33 (43)
har haft praktik eller arbetsträning via Arbetsförmedlingen
och 104 (95) har via kommunala enheter haft arbete,
praktik, arbetsträning eller daglig verksamhet. Ytterligare
37 (23) personer har haft språkträning, annan praktik
eller sysselsättning genom andra samarbetspartners som
Försäkringskassan, Samordningsförbundet eller privata
aktörer.
För att alla dessa individer ska komma till sin rätt har
många timmar lagts på introduktion, handledning, anpassningar och uppföljning.
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Vi står upp
tillsammans!
När Hjärta till Hjärtas grundare, Sixten
Widerstedt, under 1980- och 1990-talen
reste till Polen med hjälpsändningar, var
det för att hjälpa människor till hopp
om en bättre framtid. Så har det fortsatt
i andra länder och genom olika projekt i
Albanien, Bulgarien, Lettland, Rumänien
och Ryssland.
Alla medarbetare och understödjare som
troget varit med i arbetet med att skapa
förändring är vår styrka idag.
Du är en viktig medarbetare!
Tillsammans har vi antagit utmaningen, det finns ett hopp även i en
hopplös situation. Jag vill inbjuda dig
att fortsätta stå med oss och inte ge
efter för krafter som vill förbjuda tiggeri. Vårt synsätt i arbetet med utsatta
EU-medborgare har varit och är ”Värdighet här och Förändring där”.

Samarbetspartner
Under 2019 har Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
haft följande betydande samarbetspartners i Sverige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evangeliska Frikyrkan, Örebro
Ge för livet - Second Hand (Örebro, Finspång och Norrköping)
SAM-Hjälp, Jönköping
Vision for All, Linköping
Pärlan Secondhand, Gustafs
Pingstkyrkan Secondhand, Finspång
Kisa Frikyrkoförsamling, Kisa
Bra Begagnat - Second Hand, Hallsberg
Vingåkers Second Hand, Vingåker
Pingstförsamlingen, Motala
Motala Baptistförsamling, Motala
Allt och Annat – Loppis, Katrineholm
Tekniska Verken (Återvinningscentraler), Linköping
Stadsmissionen, Linköping				
Second Hand-butiker i Visby, Dals Ed, Årjäng, Flen, m.fl.

Dessutom har verksamhetsåret 2019 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.

Familjestöd
i Lettland

Situationen för många familjer i Lettland
är fortfarande tuff. Stöd behövs just nu
på flera håll. Vårt familjestöd som vi har
arbetat med i många, många år lever kvar.
Genom familjestödet kan barn gå i
skolan, mediciner kan inhandlas, kläder
köpas och annat som en familj kan vara
i behov av. Tanken är att gåvan ska vara
just ett stöd till familjen. Något som
kan hjälpa dem att få ihop vardagen.
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Pether Methander, driftschef, har sett ett ökat inflöde
genom samarbetsavtalet med Tekniska Verken
(Återvinningscentraler), Linköping

Under 2019 hade Hjärta till Hjärta följande
betydande internationella samarbetspartners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunity Based Rehabilitation (CBR), Church of Word of Life, 		
Lac, ALBANIEN
Shoqata Betesda Sheptia i Meshira, Lac, ALBANIEN
Bulgaria Aid Mission, Sofia, BULGARIEN
Samaaria Eesti Misjon, Haapsalu, ESTLAND
Velki Association, Riga, LETTLAND
Mission Pakapieni, Tukums, LETTLAND
Skandinavs SIA, Talsi, LETTLAND
Fundatia Inima catre Inima, Bucharest, RUMÄNIEN
Social Economy Development Foundation, Craiova, RUMÄNIEN
Somebody Cares, Micesti, RUMÄNIEN
Christmas Angel Tree, stöd till fängelsearbete, RYSSLAND.
- Via ett samarbete med Avainmedia i Finland

Somebody Cares, i Rumänien, har arbetat
med After School i fem år med stöd från
Hjärta till Hjärta. Ett av de tydligaste resultaten de sett av arbetet är att avhoppen
från den kommunala skolan har minskat.
En annan positiv sak är att flera av barnen
får jobb efter sina studier.
Satsningen på After School visar att
självförtroendet hos de romska eleverna
växer när skolresultaten blir bra. Många
rumänska föräldrar låter därför också
sina barn komma till organisationens
After School (för närvarande är ca 30%
av de deltagande barnen rumäner).
Det gör social integration möjligt!
De romska barnen i Troislav börjar nu bli
föredömen i andra byar på grund av det
goda uppförandet och de fina resultaten
de visar i både skola och i samhälle.
Hoppet och drömmen om en bättre
framtid är nu verklighet och inte längre
en fantasi. De börjar tro på sig själva!
Föräldrarna till After School-barnen
börjar gå på den kommunala skolans
föräldramöten, vilket inte har hänt förut.
De vågar sitta vid samma bort som de
rumänska barnens föräldrar. Barnen gör
dem stolta!
Det finns så många bra aspekter med
After School.

Team Roma - en nyckel till förändring

Biståndsverksamheten

I staden Buzau i Rumänien, finns Hjärta till Hjärta med i skolprojektet som har blivit en riktig
oas med olika aktiviteter för barn och ungdomar. Vårt arbete tillsammans med vår partner
har blivit en tillgång i ett område med hög andel Romer.
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Sport på programmet

Tillsammans med vår partner i Bulgarien,
Bulgarian Aid Mission, har vi kunnat se
värdet av olika former av sportaktiviteter.

I staden Plovdiv arbetar en av medarbetarna med att träna pojkar i ett
fotbollslag. I staden Svishtov har en
erfaren judotränare samlat över 20 ungdomar som får träna judo flera gånger i
veckan. De kommer alla från ett fattigt
område där det bor ca 50 000 romer.
Ungdomarna erbjuds att delta i judoträningen om de går i skolan på
dagarna. Anatoli, som är judomästare, har tillsammans med sin fru
Desi gjort ett enastående arbete.
Genom träningen utvecklas deltagarna
som individer, de lär sig arbeta i team
samt träna sig i att ha tålamod och uthållighet. Detta är positiva egenskaper som
deras lärare i skolan har sett utvecklas och
som blir en styrka för dem i framtiden.
Vår gemensamma önskan är att
dessa ungdomar skall fullfölja sin
skolutbildning och lägga grunden
för ett framgångsrikt liv.

Albanien
Hjärta till Hjärta samarbetar med två organisationer i Albanien. Det är ett stöd
till ”Barnens Hus” där den tidigare barnhemsverksamheten förändrats till två
mindre ”familjehem”. Projektet ses över och kan framöver få en någon annan
inriktning.
Under 2019 har verksamheten vid Rehabiliteringsprojekten (CBR) 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.
Den stora händelsen för verksamheten i Lac var den jordbävning som drabbade staden i slutet av november 2019. Det center som vår partner har togs
i anspråk av sjukvården då det ordinarie sjukhuset blev funktionsodugligt. En
temporär lösning i samarbete med en katolsk kyrka i Lac har blivit en lösning
för sjukgymnastiken. I början av november kunde en hjälpsändning med sjukgymnastikutrustning förmedlas till de båda CBR - projekten.

Bulgarien
I Bulgarien har Hjärta till Hjärta en samarbetspartner, 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. Under året
har en gruppresa gjorts till Bulgarien.
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 vilket har stimulerat barnen både
med skolarbetet och med fotbollen. 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 Lukovit (som under året flyttats från 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 Judoprojektet. 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”.
Barnen får hjälp med att ta sig till skolan och efter skolans slut får de 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 tidigare fått
stöd av Hjärta till Hjärta bedrivs nu av BAM men utan finansiellt stöd från
Sverige.

Estland
Överskottsvaror från våra Second Hand-butiker har, till ett värde av 442 000
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 i Estland.
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Hjärta till Hjärta samarbetar med två organisationer i Lettland för att förmedla resurser för familjestöd, stöd till föräldrastödsgrupper, gruppboenden och
dagcenter och materiellt stöd till Mödrahemmet. Sju ungdomar från socioekonomiskt utsatta familjer erhåller studiestöd.
Som biståndsorganisation har vi i år också gett stöd till sommarläger för
barn med funktionsnedsättningar och deras familjer. Lägren anordnades i
juli 2019. Tillsammans med Velki Association har Hjärta till Hjärta under året
fortsatt familjestödet tillsammans med socialarbetare i Madonas och Dagdas
område, 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.
Lärare från ”Femte special skolan” i Riga har vid två tillfällen, februari och
november besökt Sverige för att studera hur verksamhet och skola för funktionshindrade fungerar i Sverige. De har också fått information om Hjärta till
Hjärtas verksamhet.
Tre gruppresor har genomförts under året och fyra transporter med bistånd
har levererats.

Rumänien

Albanien

På centret i Lac arbetar också Roza
som är uppvuxen på Hjärta till Hjärtas
familjehem Barnens Hus i Lac. Det är
fantastiskt att Roza nu som vuxen har valt
att arbeta för de minsta, säger Margareta.
Hon är universitetsutbildad socionom
och tar ett stort ansvar på centret och för
ungdomsarbetet.
Tre gånger i veckan serveras det lunch
på centret. Målgruppen för luncherna är
fattiga änkor, personer med funktionsvariationer och romer. Det är väldigt
glädjande att se utvecklingen av centret
då det är den enda sjukgymnastik som
finns i det här stora bergsområdet. Stort
tack till Dig som stödjer arbetet i Albanien och Hjärta till Hjärtas verksamhet!

(CBR)

Hjärta till Hjärta har under 2019 haft ett samarbete med tre organisationer
i Rumänien. Sedan mitten av 1990-talet har vi samarbetat med den av oss
startade verksamheten ”Inima catre Inima” (Hjärta till Hjärta). Idag bedriver
de ett arbete med hemtjänst för drygt 30-tal äldre i Bucharest i nära samarbete med de sociala myndigheterna.
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. Två gruppresor har gjorts till Rumänien under
2019.
Inom ramen för projektet Team Roma samarbetar vi sedan 2014 med
FDES, en social stiftelse i Rumänien. De administrerar nu tre ”After School”projekt i Slatina, Iacobeni och i Buzau. Det är barn som på detta sätt ges
bättre förutsättningar att klara sin skolgång. På dessa platser sker arbetet i
nära samverkan med den ordinarie skolpersonalen.
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 vår organisation. 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.

Centret i Lac har utvecklats mycket de
senaste tolv åren i samvekan med Hjärta
till Hjärta.
Utöver sjukgymnastik har man börjat arbeta med att hjälpa barn med
talsvårigheter och autism. Nya patienter hittar dit då de inte kan få hjälp
någon annanstans. Conny Bergqvist
sjukgymnast och volontär, har tillsammans med sin hustru Margareta
Ideskär betytt mycket för familjerna och
förmedlat en känsla av allas lika värde
oberoende av funktionsvariationer.
Tillsammans med centrets logoped
träffar Margareta flera autistiska barn.
Många av barnen går inte i ordinarie
skola eftersom de inte passar in eller
inte kan ta sig till skolan. Flera av de
här barnen har knappast aldrig varit
utanför det egna hemmets väggar.

Community Based Rehabilitation

Lettland

Nytt för 2019 är att SAM-Hjälp Biståndscenter i Huskvarna har blivit en
partner i stödet till Samebody Cares i Mitesti. 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. Detta har uppmärksammats av skolmyndigheter i Rumänien som påvisar att avhopp från skolan
minskar och att resultaten på de nationella proven förbättrats.
I After School verksamheten i Pauleasca har antalet barn ökat från Rumänska familjer. Där betalar familjerna själva för ”undervisningen”. Föräldrarna
till de Rumänska barn såg att de Romernas barnen gjorde så bra resultat
att de ville att deras barn skulle få samma stöd. Detta är integration som i
många andra fall saknas. Totalt har det varit drygt 100 barn i After School
projekten i Pauleasca.
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Ryssland
Hjärta till Hjärta stödjer Christmas Angel Tree som inkluderar ett stort antal barn och deras fängslade föräldrar och
så gjordes även 2019. 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.

Second Hand - materialhantering,
transporter och klimatpåverkan
Under 2019 har Hjärta till Hjärta hanterat närmare 1 100
ton skänkta artiklar! 384 000 artiklar motsvarande 332
ton har sålts i våra fyra butiker. 562 ton har gått på export
genom 53 sändningar och 256 ton har gått till förbränning.
Från våra partnerorganisationer har vi tagit emot 88,5
ton materiel där merparten går vidare till export. Av våra
artiklar får vi merparten från privatpersoner som antingen
lämnar direkt i våra butiker eller på återvinningscentraler.
En del hämtar vi hos privatpersoner, företag och organisationer medan en stor del av kläderna lämnas i klädboxar
som står utplacerade i de städer där vi har butiker.
Störst antal artiklar i försäljningen återfinns i segmentet
prylar med över 126 000 sålda artiklar såsom glas,
matserviser, vaser, köksutrustning mm. Möbler är den
tyngsta varugruppen med en total vikt över året på 125
ton avseende försäljning. Vår största varugrupp sett till
försäljningsintäkter är kläder. Denna varugrupp är också
näst störst avseende antal artiklar men placerar sig först
som nummer fyra i vår försäljning när det gäller vikt med
31 ton.
Ur ett klimatperspektiv utgår vi från beräkningen att
varje återanvänt plagg minskar koldioxidutsläppen med
0,96 ton per ton kläder. Av 561 ton artiklar på export
utgjorde 374 ton kläder. Det innebär minskade koldioxid-
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utsläpp med 389 ton vilket motsvarar 616 flygresor till
New York!
Tänk att 389 ton kläder också får leva vidare istället för
att kastas och förbrännas. Det kallar vi klimatansvar och
hållbarhetsarbete!

Lettland
Bulgarien
Albanien

n

Rumänie

Rumänien

Albanien

Bulgarien

Lettland

Resor till biståndsprojekt
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

Rumänien

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 2019 ordnades resor till Albanien, Bulgarien, Lettland och Rumänien.
Kontakta oss för resor under hösten 2020.
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Styrelsen för

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
org.nr 822002-0187
får härmed avge

Årsredovisning
och koncernredovisning

för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

12

Innehållsförteckning

sid

Förvaltningsberättelse
Styrelsens sammansättning
Förändring av eget kapital
Resultaträkning - koncern
Balansräkning - koncern
Resultaträkning - moderföretag
Balansräkning - moderföretag
Noter
Underskrifter
Revisionsberättelse

13
15
17
17
18
19
20
21
28
29

Förvaltningsberättelse 2019
Sifferuppgifter i följande avsnitt avser föreningen om inget
annat anges. Belopp inom parentes avser år 2018.

Allmänt om verksamheten
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening. Föreningens ändamål är inriktat på materiella och
finansiella insatser till särskilt utsatta människor i såväl
Sverige som internationellt, främst i östra Europa. Samverkan sker med lokala partnerorganisationer för att ge hjälp
till självhjälp.
Biståndsinsatserna är långsiktiga och bl a annat inriktade på att ge romska barn och ungdomar utbildning så
de får en möjlighet att ta sig ur fattigdom och skapa en
bättre livssituation.
Hjärta till Hjärta är att likna vid ett socialt företag som
genom sin verksamhet med fyra Second Hand-butiker

skapar arbete och utveckling för medarbetare av olika slag
– till exempel anställda, personer på arbetsprövning, praktikanter, personer från frivården och volontärer. Genom de
fyra Second Hand-butikerna bidrar också Hjärta till Hjärta
till en positiv klimatpåverkan.
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
Den15 augusti tillträdde Mikael Joumé som direktor för
föreningen. Mikael har de senaste 12 åren arbetat som
Generalsekreterare på Skandinaviska Barnmissionen i
Malmö. Styrelsens ordförande Jörgen Ljung har fram till
Mikaels tillträde fungerat som tf direktor på volontärbasis,
utan ekonomisk ersättning.
Under hösten inleddes ett samarbete med SAM-Hjälp
Biståndscenter i Huskvarna om att tillsammans med
Hjärta till Hjärta stödja arbetet i Pauleasca (Somebody
Cares), Rumänien.
På grund av de stora underskotten verksamhetsåren
2017 och 2018, antog styrelsen år 2018 ett åtgärdsprogram, innebärande bland annat uppsägning av medarbetare. Second Hand-butikerna har därigenom haft en
ansträngd personalsituation och i stor utsträckning varit
beroende av volontärsinsatser. I juni 2019 fattades beslut
om personalneddragningar på tjänstemanssidan för att
säkerställa en ekonomi i balans. I juni fattades även beslut
om att avveckla den lilla konceptbutiken i Vallastaden,
som drivits sedan hösten 2017.
Under året har välgörenhetskonserter anordnats tillsammans med Ryttargårdskyrkan och dess brassband där

överskottet gått till behövande ex Team Roma projektet
After School.
I slutet av oktober beviljades Hjärta till Hjärta bidrag för
perioden 2020-01-01--2020-06-30 enligt förordningen om
statsbidrag till verksamheter för asylsökande m m. Projektet ska erbjuda asylsökande en introduktion till grundläggande förståelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen. I projektet ingår även att lära sig praktisk svenska,
vilket ska öka motivationen och därmed förutsättningarna
att på sikt etableras och integreras i det svenska samhället.
Ett avtal har tecknats med Tekniska Verken AB i
Linköping om hämtning av inlämnade produkter på de tre
återvinningsstationerna i Linköping. Det innebär ett ökat
inflöde av varor alla årets veckor.
Det samarbetsavtal som tidigare ingåtts med Linköpings
Stadsmission, Diakonicentrum och Linköpings kommun
har förändrats så att Hjärta till Hjärta reducerat sin insats
och är kvar i IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) som
observatör utan att få del av några finansiella medel.

Händelser efter balansdagens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskaps–
årets utgång som påverkar föreningens resultat och ställning per den 31/12 2019.
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Flerårsöversikt för koncernen, resultat och ställning
5-ÅRSÖVERSIKT KONCERNEN, TKR

2015

2016

2017

2018

2019

GÅVOR , INKL MATERIELLT BISTÅND

6 340

9 354

6 245

6 469

4 964

FÖRMEDLAT BISTÅND INKLUSIVE MATERIELLT BISTÅND, TKR

6 757

7 409

6 739

5 608

4 026

16 702
2 934

20 283
4 279

20 461
1 718

18 808
2 101

17 521
2 279

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

19 202
9880
0
29 082
-4 026
-14 562
-10 462
-18
14

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

482
1 010
85
1 030
1 113
3 720
-589
0
4 309
3 720

63
17
85
14

82
27
74
16

59
6
107
23

54
-13
88
24

52
-16
75
25

TOTAL BUTIKSOMSÄTTNING
TÄCKNINGSBIDRAG BUTIKER*
RESULTATRÄKNINGAR, TKR
Nettoomsättning
Gåvor och arbetsmarknadsbidrag inkl medlemsavgifter
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

5-Årsöversikt till ÅR[1972]

Soliditet
= Justerat Eget kapital/totala tillgångar
		 (Visar vilken grad företaget kan finansiera sin verksamhet)
SAMHALL AB/B.L. 2020-03-17 KL. 2020-03-17
Kassalikviditet = Omsättningstillgångar+varulager/kortfristiga
skulder.
		 (en kvot på 100% betyder att företaget kan betala alla sina skulder)

Butiksomsättningen år 2019 uppgick till 17 521
(18 808) tusen kronor vilket är en minskning med 7 %.
Några orsaker till den lägre försäljningen är färre antal
anställda som inte har hunnit bearbeta och fylla på varor
i butik samt i viss mån genom minskat antal försäljningsdagar då Motala butiken inte har haft öppet på onsdagar.
Resultatet uppgick för koncernen till 14 (-1 073) tusen
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 uppgick till 4,4 (5,5) miljoner kronor.
Till detta skall läggas gåvor av materiell art som förmedlats
som bistånd med 607 (992) tusen kronor. Motsvarande
summa återfinns också under utbetalat bistånd.
Det totalt utbetalda biståndet exklusive materiellt
bistånd uppgick till 3,3 (5,0) miljoner kronor. Om det ma-
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teriella biståndet skulle ha värderats till försäljnings- eller
marknadsvärde skulle det totala biståndet bli betydligt
större. Orsaken till det minskade biståndet beror huvudsakligen på att föreningen under år 2018 beslutade att
ändra principerna för utbetalning av bistånd, genom att
först samla in pengar och sedan betala ut dem.
Detta förändringsarbete har fortsatt under år 2019 och
innebär en trygghet för våra samarbetspartners som då
i förväg vet hur mycket bistånd de kommer att erhålla
och skapar ett långsiktigt hållbart samarbete. Dessutom
riskerar inte föreningen att bistånd betalas ut som inte kan
samlas in. Detta förändringsarbete kommer att pågå under
några år innan det får full genomslagskraft.
Totalt redovisar koncernen ett resultat för verksamhetsåret uppgående till 14 (-1 073) tusen kronor. Vid utgången av 2019 uppgick koncernens egna kapital till -589
(-538) tusen kronor.

Berndt-Åke Ottosson
Vice ordförande
Född: 1951
Ledamot sedan 2018
Ingenjör, VD och administrativ chef. Direktor,
Pensionär.
Styrelsemöten
6 (7)

Hans Askenteg
Ledamot
Född: 1944
Ledamot sedan 2008
Ingenjör, inköpschef. Pensionär.
Styrelsemöten
6 (7)

Erik Emanuelsson
Ledamot
Född: 1971
Ledamot sedan 2018
Civilekonom, egen företagare.
Styrelsemöten
7 (7)

Birgit Gustafsson
Ledamot
Född: 1948
Ledamot sedan 2018
Förskollärare, rektorsutbildning, rektor samt skolområdeschef, pensionär.
Styrelsemöten
7 (7)

Kjell Johansson
Ledamot
Född: 1957
Ledamot sedan 2017
Ekonom, ekonomichef på
sparbanken, finanschef,
pensionär.
Styrelsemöten
7 (7)

Elisabet Svahn
Ledamot
Född: 1982
Ledamot sedan 2019
Folkhögskollärare, stadsvetare.
Styrelsemöten
6 (7)

Annika Widerstedt
Ledamot
Född: 1961
Ledamot sedan 2007, suppleant i styrelsen 2003 – 2007
Musiklärare, kyrkomusiker.
Styrelsemöten
4 (7)

Direktor

Styrelsen för Hjärta till Hjärta 2019

Jörgen Ljung
Ordförande
Född: 1945
Ordförande sedan 2014
Ekonomie doktor. Universitetslektor i Företagsekonomi. Administrativ pastor och ordförande i
frikyrkoförsamling. Pensionär.
Styrelsemöten
7 (7)

Mikael Joumé
Direktor
Född: 1977
Direktor sedan 2019-08-15
Musikutbildning (opera),
Operan i Malmö, bitr. generalsekreterare för Barnmissionen i 13 år.
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Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
822002-0187

Styrelsens
sammansättning
Styrelseledamöternas kompetens och närvaro vid
sammanträden under året (valda vid årsmötet i
april 2019) framgår under respektive poträttbild på
föregående sida. Styrelseledamöterna har för sitt
arbete, som är ett förtroendeuppdrag, inte erhållit
någon ersättning.
Ersättningen till den högste befattningshavaren,
direktorn för tiden 15/8-31/12 2019, uppgick till
189 890 kr. Något så kallat fallskärmsavtal eller
några avsättningar till pension, utöver det som
kollektivavtalet stipulerar, förekommer inte.

Medlemmar
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta är en ideell förening med 748 medlemmar under året 2019. Inga företag
eller organisationer är medlemmar.

Främjandet av föreningens
ändamål och måluppfyllelse
De åtaganden föreningen har gentemot mottagarorganisationerna och slutliga mottagare av bistånd har under
verksamhetsåret förverkligats.
En viktig del i samarbetet med mottagarorganisationerna
är att utarbeta mätmetoder, för att på ett tydligare sätt
kunna utvärdera effekterna av verksamheten såväl kvantitativt som kvalitativt, både på kort och lång sikt.
I Rumänien har något över 200 barn getts möjlighet att
delta i det som kallas “After School”. Efter skoldagens lektioner får deltagarna ett mål mat och därefter hjälp med
att göra sina läxor. Detta sker med kvalificerade lärare i sin
egen skola eller på våra samarbetspartners lokal.
I Bulgarien stöder vi två projekt där skolelever (totalt ett
70-tal) får delta i sportaktiviteter med stöd till läxläsning

under förutsättning att de deltar i den ordinarie skolgången.
I Lettland har stödet till våra partner bland annat resulterat i att 14 stödgrupper kunnat träffas regelbundet. 7
ungdomar har fått finansiellt stöd för att fortsätt med sina
studier. Med dessa insatser ser vi att skolresultaten förbättras, den sociala förmågan stärks och lärarnas uppfattning
om insatsen varit positiv, vilket verifieras genom de regelbundna besöken som sker, arrangerade för givare och
med personal från Hjärta till Hjärta.
Genom secondhandverksamheten, samt det materiella
bistånd föreningen förmedlat under verksamhetsåret
2019 medverkar föreningen till en klimatförbättring genom
återanvändning av textilier och andra produkter.

Förväntad framtida utveckling
Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta förväntas uppnå
ytterligare förbättrad ekonomisk ställning under år 2020
jämfört med 2019. Arbetet med att säkerställa balans i
föreningens ekonomi fortgår även under år 2020, detta
genom ett tydligt fokus på ökade intäkter och en restriktiv
hållning vad gäller kostnader.
Den pågående omställningen omfattar en omorganisation med både nyrekryteringar samt förtydligade ansvarsoch arbetsroller i befintlig arbetsorganisation. Föreningen
har sedan starten drivits med hjälp av ett stort ideellt engagemang och våra engagerade volontärer är fortsatt en
förutsättning för verksamhetens fortlevnad.
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Ett viktigt fokus under 2020 är att verka för bibehållet
engagemang samt att rekrytera nya volontärer.
Hjärta till Hjärta fyller en viktig funktion som social aktör
i samhället och den gemensamma välfärden. Under 2020
fördjupas dialogen med offentlig sektor om nya samverkansformer med fokus på arbetsintegrering, introduktion
och återgång till arbetslivet.
I verksamhetsplanen för 2020-21 återfinns den viktiga
målsättningen att skapa en hållbar organisation på sikt.
Ett led i den processen är att definiera en vision och värdegrund som ligger till grund för ett aktivt kulturarbete.

Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta
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Din gåva gör skillnad!
BG 900-7857 SWISH 900-7857

Hjärta till Hjärta, Box 1235
Attorpsgaran 10, 581 12 Linköping
telefon: 013-12 46 11
www.hearttoheart.se

