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Hoppets Stjärna Insamlingsstiftelse
Ytterligare ett år har lagt till Hoppets Stjärnas historia. Ett år av framgångar, utveckling, tuffa
utmaningar och effektivt biståndsarbete med goda resultat.
Det långsiktiga utvecklingsarbetet står sig stabilt i alla våra projektländer. Skolor, resurscenter, och
andra viktiga projekt hjälper allt fler på ett effektivt sätt. Fler barn når längre i sin skolgång, fler
ungdomar kommer ut i arbetslivet efter studiestöd från Hoppets Stjärna i länder som Filippinerna,
Haiti, Argentina och Kenya. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer får
bättre stöd i Östeuropa.
En av årets stora utmaningar var katastrofen i Haiti efter orkanen Matthews framfart. Ännu en gång
drabbades ett extremt fattigt land av en svår naturkatastrof. Och ännu en gång gjordes en
kraftansamling och livsviktig katastrofhjälp nådde tusentals drabbade. Stort tack till privatpersoner,
företag, organisationer och institutioner som hjälpte oss i denna insats.
Fyra nya resurscenter för romer i Rumänien invigdes. Den utsatta gruppen har gjort enorma framsteg
på kort sedan projektet ”Helhjärtat för Romerna” drog igång för ett par år sedan.
2016 uppgick Hoppets Stjärnas administrations- och insamlingskostnader till 16,7 %. Av dessa är 8,2
% rena administrationskostnader. Övriga 8,5 % är insamlingskostnader, det vill säga investeringar
gjorda för att kunna rekrytera fler faddrar och samla in så mycket pengar som möjligt till ändamålet.
En viktig del i det administrativa arbetet är att se till att de gåvor vi fått ansvar för används rätt och
långsiktigt kvalitetssäkrar arbetet för barnens bästa.
På följande sidor kommer fylligare rapporter från våra projektländer. Vi har nått en bra bit på vägen,
men det finns mycket att göra för att hjälpa fler fattiga och utsatta barn och familjer till ett värdigare
liv.

Tack för ert fortsatta stöd. Tillsammans gör vi stor skillnad!
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Argentina
Hoppets Stjärna har arbetat i Argentina sedan 1972, och i Chaco-provinsen i norra delen av landet
påbörjades arbetet 1977. Här arbetar vi främst med att hjälpa fattiga och utsatta människor inom
minoritetsgruppen Toba.
Chaco är en av Argentinas utsatta provinser där 50% av befolkningen lever i fattigdom. Bland Tobafolket är 85% fattiga.
Genom ett antal aktiviteter och projekt har vi lyft upp tusentals människor ur fattigdom och misär till
ett värdigare liv med större möjligheter. Vi har byggt skolor, förskolor, kyrkor, hälsovårdscentraler,
och hus. Vi har dragit vattenledningar i flera områden. Allt detta har bidragit till högre
levnadsstandard med bättre hälsa och större förutsättningar.
Det långsiktiga arbetet har hela tiden varit fokuserat på utbildning och att ge studenter från Tobafolket rätt förutsättningar till att forma sina egna liv.

Förskola
Vi har byggt ett antal förskolor i byarna runt Saenz Pena. De flesta har lämnats över till kommunen.
Den i Nam Qom driver vi i samarbete med kommunen. Hit kommer 50 barn varje dag.
Undervisningen är tvåspråkig, barnen får lära sig de olika ämnena både på spanska och deras egna
språk toba.
Studier
Under 2016 studerade 435 ungdomar i norra Argentina på olika nivåer med stöd från Hoppets
Stjärna. Vi ger dem skolmaterial och skor. Vi följer upp elevernas framfört löpande under skolåret.
I december 2016 tog 25 ungdomar studenten från olika skolor och institut med stöd från Hoppets
Stjärna. En del av dem tog gymnasieexamen. Andra är nu utbildade till lärare, sjuksköterskor med
flera yrken och är nu redo för arbetsmarknaden.
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Yrkesskola
Hoppets Stjärnas yrkesskola i Nam Qom erbjuder två årskurser i olika ämnen. För närvarande har vi
matlagnings- och bakskola, sy- och vävskola samt en hantverksskola. Vid avslutningen i december
2016 tog 56 personer examen från dessa kurser. En del av dem har redan börjat använda sina
nyvunna kunskaper och får genom detta försörjning för sig och sina familjer.

Skolmaterial
Inför skolstarten 2016 delade vi ut skolmaterial till 700 barn och ungdomar. De fick bland annat
pennor, anteckningsblock, geometrimaterial, kritor och en väska att lägga allt i.
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Matpaket
Trots alla framgångar och att vi hjälper allt fler till högre levnadsstandard, så finns det många väldigt
fattiga kvar i byarna. Till dem ger vi matpaket. De innehåller bland annat mjöl, socker, matolja, pasta,
och tvål. För närvarande ger vi ut dessa paket till cirka 300 familjer.

Vårdcentral
Vi var de första som byggde en vårdcentral ute i byarna bland Toba-folket 1990. Här får byborna
gratis vård än i dag. Det finns en allmän klinik, hjärt- och lungklinik, barnavdelning, gynekolog,
tandläkare och ett apotek. Upptagningsområdet för denna klinik är cirka 15 000 personer och 300
personer kommer till kliniken varje dag för vård eller undersökningar. Kliniken drivs i samarbete med
kommunen.
Hälsan bland befolkningen lyftes ordentligt när den byggdes, och den fyller sin funktion än idag.
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Studenternas dag
Den 21 september firas studenternas dag i Argentina. Denna dag firades stort för våra fadderbarn
2016. Vi bjöd in dem till en heldag med olika aktiviteter för olika åldrar. Det var fotboll, volleyboll,
hoppborgar, föreläsningar och olika lekar. Det bjöds på mat, efterrätt och läsk. Extra framgångsrika
studenter uppmärksammades för sina uppnådda resultat.

Alba Johansson
På internationella kvinnodagen den 8 mars, 2016 fick Alba Johansson en utmärkelse för sitt
ovillkorliga sociala arbete och samhällsarbete i staden Saenz Pena. Alba var med och startade
Hoppets Stjärnas arbete i Argentina 1972. Hon har varit en eldsjäl sedan starten och hjälpt många
människor genom åren. Förutom utmärkelsen i mars 2016, har hon och lokalorganisationen fått flera
fina utmärkelser genom åren. Alba Johansson gick bort sommaren 2016 efter en tids sjukdom.
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Belarus (Vitryssland)
I Belarus arbetar Hoppets Stjärna främst med att förbättra situationen för barn med
funktionsnedsättning. Vi arbetar med den lokala organisationen BelAPDIiMI.
Tillsammans ger vi exempelvis stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar och
föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska specialister.
En stor del av arbetet är också att informera och påverka myndigheter, media, och omvärlden om
personer med funktionsnedsättningar. Målet med detta är att utveckla livskvaliteten för dessa barn
och ungdomar. Och även förändra attityden mot personer med funktionsnedsättningar.
Vi har arbetat i Belarus sedan 1995 och arbetet omfattar i dag 3 000 familjer.
2016
Arbetet med lobbyarbetet för att förbättra situationen för funktionsnedsatta i Belarus fortsätter
oavbrutet varje år. Under 2016 fick vår partnerorganisation tillsammans med staten plus ett antal
lokala och internationella organisationer till ett avtal där arbetande föräldrar med funktionedsatta
barn har rätt till barnbidrag vilket inte varit fallet innan. Denna lag börjar gälla 1 juli, 2017.
Kulturella aktiviteter
Vi deltog i en rad festivaler och event under 2016 för att utveckla barnen på olika sätt så de kan
integrera med andra människor i samhället. Ett urval:
“Livets färger” – Sammanlagt deltog 800 personer. Barn med funktionedsättningar fick uppträda på
scenen med kända artister. Barnen fick på det sätt känna sig som vilka barn som helst. Barn med och
utan funktionsnedsättningar fick lära känna varandra.
“Silver Wings” – Fler än 1 000 personer tittade på teaterpjäsen som handlade om integration av
funktionsnedsatta och besökarna fick information för att ändra uppfattningen om funktionsnedsatta.
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Återhämtningsaktiviteter
Ett femtiotal personer fick vara med på rekreations- och återhämtningsläger för att barn med
funktionedsättningar och deras föräldrar ska få vila och även uppleva nya saker tillsammans.
Utbildningsaktiviteter
En rad olika aktiviteter att utbilda familjer om deras rättigheter på olika nivåer genomfördes under
året. Det gäller rättigheter i skolan, och även rättigheter från staten.
Det genomfördes olika möten och seminarium för att byta erfarenheter mellan olika familjegrupper i
sina möten med skolor, myndigheter och näringslivet.
Åtta personer med funktionedsättningar kom ut i arbetslivet under 2016.
Broschyrer under namnet “Alla har rätt till sig själva” och “Vanligt folk” producerades och
distribuerades till myndigheter, media, universitet, med flera för att informera om personer med
funktionsnedsättningar. Man har under de senaste åren sett en förbättring i allmänhetens attityd,
men det är mycket kvar att göra.
Familjestöd
Det hålls regelbundna möten och utflykter för att stötta familjer som är extra utsatta finansiellt och
behöver mer stöd än andra.
Vi hjälpte under 2016 fler än 1 300 personer med konsultation för att ge dem juridiskt och
psykologiskt stöd. Under 2016 fick 179 familjer också stödpaket med kläder, skor och andra
uppskattade välbehövliga produkter.
Vi hjälper även familjer som har det svårt ekonomiskt med rehabiliteringsutrustning och leksaker till
deras barn med funktionsnedsättning.

Effektrapport 2016

Brasilien
Det var i just Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började. 1970 öppnade barnhemmet Estrela
da Esperança i Montes Claros och blev vårt allra första projekt.
I landet har vi utvecklat en modell som kan komma att förändra hela nationens sätt att arbeta med
förskoleverksamhet. Star of Hope Brazil driver kvalitetssäkrade skolor till 40 procent lägre kostnad än
vad landets kommuner kan göra själva.

2016
Estrela da Esperança – Förskolan, som startade som ett barnhem, är Star of Hopes första projekt och
ligger i Montes Claros i norra Brasilien. Innevarande år har skolan 30 elever och drivs tillsammans
med kommunen. Målet är att inom något år ha över 100 förskolebarn på den skolan.
I och runt storstaden Sao Paulo driver vi gemensamt med kommunen för närvarande sju förskolor i
ett unikt samarbete. Tillsammans tog de emot närmare 2 100 barn under 2016. De får sin utbildning
som genomgående präglas av vår pedagogik, våra värderingar och vår kärlek till barnen. Här finns
utbildningsmaterial, leksaker, och lekpark. Alla barnen får även lunch.
Under året gör man regelbundet utflykter till bland annat djurparker, teatrar, och cirkusar. Allt för
barnens bästa och deras utveckling.
Vi hoppas kunna öppna fler förskolor inom kort och vi har flera andra spännande projekt på gång i
landet.
Vår mobila klinik som har vårdat tiotusentals barn runt staden Santos sedan 2005 avvaktar för
tillfället nytt avtal med kommunen.
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Filippinerna
Hoppets Stjärnas arbete i Filippinerna började tidigt 80-tal. Fokus har sedan starten varit att lyfta upp
barnen ur misär och elände för att ge dem bästa möjliga start i livet genom utbildning.
Vi började med att stötta barn som livnärde sig på att leta återvinningsbara saker på soptippar i
utkanten av huvudstaden Manila. Men snabbt insåg vi att vi måste göra mycket mer. Och det gjorde
vi. Vi började med egna skolor.
Taytay
När Hoppets Stjärna påbörjade sitt arbete i slummens Taytay så bodde cirka 300 familjer där, numera
bor där minst 6 000 familjer och området växer fortfarande. Vi byggde en grundskola i området som
invigdes 1989. Efterfrågan på utbildning var stor och skolan växte med åren. 1997 invigde vi vår High
School-avdelning. Skolan är mycket fin och populär bland familjer och barn. Den är som en fristad för
barnen och föräldrarna känner sig säkra att skicka dit sina barn för att ge dem bästa möjliga start i
livet.
En ny skollag infördes 2012. Den betyder bland annat att alla grundskolor måste stegvis införa även
förskola (3 år) och Senior High-School ( 2 år). Detta gör Hoppets Stjärnas skola i Taytay löpande.
Totalt har 70 000 barn och ungdomar fått sin grundläggande utbildning på skolan. Läsåret som
avslutades i mars 2017 innebar att 1 941 barn gick på ett efterlängtat sommarlov. 147 elever tog
examen från grundskolan och 252 elever avslutade sina studier från High-School. 100% av eleverna
klarade av examensproven.

Skolan i Taytay behöver byggas ut för att kunna ta emot alla elever och samtidigt följa den nya
skollagen. Arbetet med en ny skolbyggnad med tio klassrum har påbörjats och är till 45% klar.
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Ett stort problem i framförallt fattiga områden i Filippinerna är sexuellt ofredande och sexuellt
utnyttjande av unga flickor. Detta gäller tyvärr även Taytay. Hoppets Stjärna hjälper redan många
utsatta flickor men vill vill göra en större insats för dem. Vi bygger för närvarande ett center på
skolområdet för att kunna stötta och hjälpa dessa utsatta flickor. 40% av detta center är färdigbyggt.
I framtiden hoppas vi även kunna starta upp högre utbildningar inom vissa områden.

Infanta
Hoppets Stjärna har gjort många katastrofhjälpsinsatser genom åren. En av dem större insatserna
gjordes i Infanta på Filippinernas östkust efter att tyfonen Winnie slog till i november 2004.
Förödelsen var stor, tusentals människor omkom och skadades.
Efter de inledande hjälpinsatserna påbörjades återuppbyggnaden. Vi hjälpte byn och dess befolkning
att återgå till vardagen och ge dem hopp inför den osäkra framtiden. Vi byggde 300 hus, grävde
vattenbrunnar, delade ut getter och framför allt byggdes en skola som ger barnen utbildning och
hopp inför framtiden.
Skolan invigdes 2009, och senaste läsåret hade den 68 barn i förskolan och 204 barn i grundskolan.
Efter avslutad grundskola fortsätter barnen till en kommunal High-School i närheten. Barnen som
kommer från vår skola klarar sig mycket bra med fina studieresultat i de högre årskurserna.
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Crame
I stadsdelen Crame där kontoret för Hoppets Stjärnas filippinska verksamhet ligger är fattigt och
trångbott. Många familjer har det svårt. Här driver vi en förskola som det senaste läsåret hade 50
barn.
Payatas
Soptippen i Payatas är den största i huvudstaden Manila. Här bor tusentals familjer på och runt
soptippen. I juli 2000 drabbades soptippen av en lavin efter en längre tids oväder med tyfoner,
stormar och ihållande regn. Flera hundra människor omkom, andra blev hemlösa, och många barn
blev föräldralösa. Hoppets Stjärna gjorde flera hjälpinsatser. Vi delade ut mat, kläder, myggnät och
andra förnödenheter i flera omgångar.
Vi byggde sedan 30 hus utanför soptippen för utsatta familjer. Vi delar än idag regelbundet ut mat till
extra utsatta familjer. Vi ger även studiestöd till många av de barn som drabbades vid katastrofen.
Andra har tagit studenten och är ute i arbetslivet. Vi gav dem hjälp, vi gav dem hopp och möjligheter.

Högre studier
Hoppets Stjärna stöttar sedan länge även studenter till högre studier på till exempel högskola. Det
senaste läsåret var det 45 ungdomar som stöttades bland annat finansiellt. Genom åren har
hundratals elever som fått sin grundutbildning genom oss och sedan via stöd till högre studier
kommit ut i arbetslivet.
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Ghana
Hoppets Stjärna har arbetat i Ghana sedan 1983 med fokus på förskolor för barn i fattiga byar. I
Ghana börjar man grundskolan när man är sju år gammal. För att komma in i den måste man ta
examen från förskolan.
Vi har genom åren även gjort en hel del byutvecklingsprojekt. Vi har byggt skolor och utrustat dem.
Vi har även byggt vattendammar, och hjälp till att starta upp jordbruksprojekt. Vi har också arbetat
med organisationsutveckling och kapacitetsutveckling.
Ett av de största enskilda projektet har varit färdigställandet av förskoleböcker för utbildning av
landets förskolelärare samt utbildningar till lärare över hela landet. Detta skedde i samarbete med
utbildningsdepartementet i Ghana under fem år i slutet av 90-talet och början av 00-talet.
Man gjorde i detta projekt även en handbok för förskolelärare och tolv olika böcker (upplaga: 5 000
per bok) för undervisning av förskolebarn i Ghana.

2016
Skolåret startar i september och innevarande år har vi 796 förskoleelever spridda på sex skolor i
södra delarna av Ghana. Vid läsårets slut i juli 2016 tog fler än 200 barn examen från våra förskolor
och började sedan grundskolan. 100% av barnen klarade examen som fungerar som inträdesprov för
grundskolan.
Vi tilldelar alla våra skolor skolböcker, anteckningsböcker, pennor, kritor, och leksaker med jämna
mellanrum under läsåret. Alla fadderbarn får frukost och skollunch.
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Vi har uppgraderat alla våra skolkök med ordentliga frysar för att kunna frysa fisk och kött vid behov.
Alla skolkök har även fått gasolkök under de senaste åren.
Under 2016 renoverade vi skolan i Moree och målade hela skolan så den känns som ny.
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Haiti
Bakgrund
Hoppets Stjärnas arbete i Haiti började 1974. Här arbetar vi främst med för- och grundskoleverksamhet. Målet med våra skolprojekt är att genom utbildning ge barnen en bra start i livet och en
bättre framtid.
Vi driver idag sju skolor i Haiti. Alla barn får grundläggande utbildning och skollunch. De har tillgång
till rent dricksvatten och toaletter. Skolåret börjar i september och avslutas i juni. Lärarna fortbildas
med jämna mellanrum.
Det är inte bara skolbarnen som får hjälp. Vi arbetar även med långsiktiga byutvecklingsprojekt, vilka
många tusentals bybor tar del av.

2016
Orkanen Matthew
Orkanen Matthew slog den sydvästra delen av Haiti den 4 oktober 2016 och lämnade förödande
skador i den fattiga nationen. Detta gjorde det till den starkaste stormen som drabbat landet sedan
orkanen Cleo 1964, och den tredje starkaste i Haitis historia.
Matthew drabbade omkring 1,1 miljoner människor och 90% av åkermarken i södra Haiti förstördes.
I stort sätt hela skörden förstördes. Och detta efter flera års torka i landet.
Även Hoppets Stjärnas projekt drabbades på olika sätt. Framför allt förstördes åkermark och
odlingar. Hus förstördes och dessutom omkom mycket boskap. Det kommer ta många år innan flera
av byarna kommer upp till en acceptabel nivå igen.
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Efter orkanen gav Hoppets Stjärna katastrofbistånd på tio orter. Dels i de sju byar där vi redan
arbetar, plus tre svårt drabbade områden i södra Haiti. Vi delade sammanlagt ut 8 000 matpaket och
nådde på så vis 54 000 människor med förnödenheter.
Vi delade även ut ordentliga skolmaterialpaket till barnen i dessa byar, så att de kunde fortsätta sina
studier.

Skolan
Huvudfokus för arbetet i Haiti ligger på utbildning av barn i förskolan och grundskolan. Detta för att
ge dem rätt förutsättningar inför framtiden. Arbetet sker systematiskt långsiktigt och ligger inom
ramen för utbildningsministeriets riktlinjer.
Lärarna vidareutbildas med jämna mellanrum. All personal och fadderbarnen får lunch som för
många är dagens enda tillagade måltid. Dricksvatten, handtvättningsstationer och toaletter finns på
alla skolor. Detta för ökad hygien bland barnen. Det är mycket viktigt då kolera återkommit till landet
och har bitit sig fast. Sammantaget så gör detta att barnen är hälsosammare och gladare och de blir
då också villigare att lära sig för framtiden.
Arbetet 2016 omfattar fler än 3 100 barn i sju skolor:
Rigaud: 535 elever
Boyer: 710 elever
Jeanton: 429 elever
Dano: 516 elever
Hesse: 352 elever
Bois Negresse: 364 elever
Marigot: 241 elever
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Vatten
Säkert dricksvatten är en bristvara i Haiti. Problemet aktualiserades efter den stora jordbävningen
2010 och kolerautbrottet som kom i bakvattnet av den. Då agerade Hoppets Stjärna genom att dela
ut vattenreningsmedel till alla skolor som på så sätt kunde ge dricksvatten till alla fadderbarn som en
första åtgärd.
Sedan 2011 har alla fadderbarn i våra sju projekt tillgång till rent vatten via vattenbrunnar,
reservoarer och vattentankbilar.
Vi har sedan dess utvecklat vattenprojektet. Vi har börjat gräva fler vattenbrunnar, byggt
pumpstationer och dragit vattenledningar ute byarna så att allt fler bybor får tillgång till rent vatten.
Under 2016 öppnade vi flera vattenstationer i byarna Hesse och Jeanton.

Djur
2009 började Hoppets Stjärna dela ut djur till fadderbarnen i Haiti. Det har varit getter, hönor, får och
kor. Sedan programmet började har sammanlagt 1 673 getter och får delats ut. Vi har även delat ut
1 447 hönor och 8 kor.
De senaste åren har denna utdelning fokuserats på getter. I Haiti fungerar getter som en ekonomisk
säkerhet – om någon i familjen plötsligt blir sjuk, eller om man behöver reparera sitt hus, kan man
sälja en get för att få pengar. Under 2016 delade vi ut 216 getter i Haiti.
En viktig del av getprojektet är att den som fått en get sedan måste ge bort en killing till någon annan
i byn. På så vis växer hjälpen som ringar på vattnet, när den som en gång fått hjälp får ge den vidare
till någon annan!
Detta program är väldigt uppskattat bland barnen och byborna.
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Högre studier
Allt fler av våra fadderbarn når högre upp på utbildningsstegen, vilket visar att vi arbetar på rätt sätt.
Flera kvalificerar sig för universitet och högskola, men behöver finansiellt stöd för att kunna ta del av
dessa utbildningar. Stegvis har vi börjat stötta ungdomar på denna nivå. Under hösten tog Jeannette
och Woodson studenten från sina universitetsutbildningar, och fler är på gång det närmaste året.
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Kenya
Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974 genom moderorganisationen Tältmissionen.
Hoppets Stjärna etablerade sitt arbete i början 80-talet. Vi ger kvalitetsutbildning till fattiga barn i
områden runt kuststaden Mombasa där den kommunala skolan är undermålig och eftersatt. Vi har
ett starkt och kreativt management som kämpar för barnens bästa och hela tiden försöker utveckla
de projekt vi arbetar i.

Förskolan i Mikindani
Förskolan byggdes 1987 med stöd från SIDA. Den är välutrustad, välskött och mycket populär. Alla
barnen får skoluniform och skolmaterial. Lärarna är lokalanställda från Mikindani och får löpande
vidareutbildning. Under skolåret 2016 gick här 378 elever. Alla 85 barn i förskolans årskurs tre var väl
förberedda när de flyttades upp till grundskolans årskurs ett.
Barnen serveras gröt på morgonen, och ett mål varm mat vid lunch. De har också tillgång till rent
dricksvatten.
Under läsåret 2016 introducerade vi lite nya undervisningstekniker för att utveckla och anpassa
utbildningen inom vissa ämnen. De yngsta barnen är för små för att sitta still för länge. Vi testade oss
fram med olika interaktiva medel inom- och utomhus. Detta inkluderar pedagogisk tecknad film,
dataspel, men även flera olika lekar för barnen.
Vi vidareutbildade lärarna för att de ska bli ännu bättre när det gäller att utveckla små barn. Vi
byggde även ut förskolans lekpark. Gemensamt gav dessa uppgraderingar och förändringar bra
genomslag och förbättrade resultaten i alla klasser.

Vi försöker med jämna mellanrum genomföra utflykter för barnens utveckling. Höjdpunkten för 2016
var besöket på Haller Park, som är en naturpark där barnen fick lära sig om olika djur som giraff,
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sköldpadda, orm, flodhäst, och olika typer av antiloper. Mycket uppskattat bland de här barnen som
inte kan åka på safari.
För att öka säkerheten på förskolan sattes övervakningskameror upp i alla klassrum och även
utomhus i september 2016.
Numera erbjuder vi även de minsta barnen att komma till förskolan, även om de bara är där för att
leka. Detta för att avlasta familjerna ytterligare så att föräldrar kan arbeta, och få lite andrum.

Living Word i Mikindani
Vår grundskola Living Word ligger också i Mikindani, endast ett stenkast från förskolan. Det gör det
naturligt för barnen att fortsätta sin utbildning här efter förskolan. Läsåret 2016 hade skolan 271
elever.
Barnen får skoluniform, skolmaterial och lärarna är välutbildade och engagerade. Elevernas resultat
är mycket bra jämfört med andra privata och kommunala skolor i regionen. De senaste tre åren har
alla barnen som avslutat årskurs åtta klarat examensproven och kvalificerat sig för High-School.
Barnen serveras gröt på morgonen, och ett mål varm mat vid lunch. De har också tillgång till rent
dricksvatten.
I ett unikt samarbete med en lokal bank har vi startat ett stipendieprogram under namnet “Wings to
Fly” (vingar att flyga). Programmet erbjuder ungdomar med bra betyg men utan pengar att studera
på High-School. För närvarande ingår åtta personer i detta program.
Totalt har över 1 700 barn tagit examen från grundskolan Living Word sedan starten.
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Jimba
Vår skola i Jimba ligger i en region med hög fattigdom, utbredd undernäring, och en hög grad av
barnarbete. Vi startade en förskola här 2008, som idag även erbjuder grundskola upp till årskurs fem.
Under 2016 hade skolan 236 elever. Sedan starten har 700 barn gått i skolan i Jimba och sedan
fortsatt till andra grundskolor i regionen. Vi vill komplettera skolan för att erbjuda alla elever åtta
årskurser i grundskolan.
Resultaten bland våra grundskoleelever är bland de bästa i regionen, och de som flyttar över till
andra skolor i de högre årskurserna klarar sig mycket bra där.

Barnen serveras gröt på morgonen, och ett mål varm mat vid lunch. De har också tillgång till rent
dricksvatten.

Yrkesskolan
År 2001 startade vi en yrkesskola i Mikindani. Vi har sedan dess erbjudit kurser i en rad olika ämnen.
2016 hade vi 100 ungdomar i kurser som svetsning, skrädderi, byggarbete, och broderi. Eleverna får
med sig fina utbildningar, och många får arbete i olika affärsrörelser eller startar egen tillverkning.
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Utvecklingsprojekt
För att utveckla arbetet och ge bättre service till barnen så har vi startat upp ett par
utvecklingsprojekt.
Odlingar
För att kunna ge barnen en mer varierad och nyttigare kost på skollunchen har vi startat upp ett par
egna grönsaks- och fruktodlingar. Vi odlar majs, bönor, bananer och olika grönsaker. Odlingarna
ligger vid vår yrkesskola och vår skola i Jimba. De produkter som blir över säljer vi på lokala
marknader i området.
Djur
Vi har även startat en liten farm där vi har en del djur såsom getter, kor och grisar. Med dessa djur
kan vi få lite mjölk och även kött som komplement till den dagliga lunchen. Detta projekt är relativt
nytt, men ger redan lite avkastning. Förhoppningsvis kan vi utveckla denna del för att kunna ge
barnen en ännu mer näringsrik lunch.
Vatten
För ett par år sedan startade vi upp ett vattenprojekt, där vi renar vatten och säljer på flaska under
namnet Gunnar. Under 2016 tog detta projekt ordentlig fart med ökad försäljning och överskott.
Med detta överskott finansierar vi elva ungdomar med deras utbildning på High-School efter att de
avslutat grundskolan Living Word. Vi hoppas på ökad utveckling, produktion och vinst så vi kan ge allt
fler ungdomar chansen att studera på högre nivåer.
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Lettland
Hoppets Stjärna har arbetat i Lettland sedan 1991, främst med att förbättra situationen för barn och
ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer, samt familjer med stora ekonomiska och
sociala svårigheter. Vi samarbetar med lokala organisationen Velki.
Arbetet omfattar över 500 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Fler än 200 familjer
erhåller regelbunden hjälp.
Detta gör vi exempelvis genom stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar. Vi
anordnar utbildningsdagar, seminarium och sommarläger för både föräldrar, lettisk vårdpersonal och
myndigheter. Vi uppmuntrar och stöder även bildandet av föräldragrupper.
I slutet av 2016 var det 25-årsjubiluem för vårt arbete i Lettland och våra partners i Lettland, Liana
och Ivars som leder organisationen Velki belönades av landets president för sina insatser. Under en
kvarts sekel har vi lyft upp barn och ungdomar med funktionedsättningar och dess familjer till ett
betydligt värdigare och mer öppnare liv genom en rad aktiviteter och insatser.

2016
Liepaja Internatskola
Under 2016 studerade 241 elever med olika grader av funktionedsättningar i Liepaja. Under året
hjälpte vi till att utrusta skolan med flera olika terapihjälpmedel för att utveckla barnen.
Vi köpte under året symaskiner så de kan lära sig att sy vilket de har användning av efter avslutad
skolgång, alla barn fick även bekväma tofflor att ha på sig i skolan.
De flesta av barnen kommer från fattiga familjer och har svårt att ta del av olika kulturella aktiviteter.
Varje år arrangerar skolan minst en större utflykt. 2016 besökte barnen en teater ock fick lära sig hur
en sån fungerar och även se en pjäs.
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Alla elever i avgångsklassen på skolan får varje år en present. 2016 fick de ett fickminne med bilder
från skolan och på alla barnen som ett minne att ta med sig.
Två gånger om året får barnen en extragåva i form av ett presentkort.
Riga Internatskola
Under 2016 studerade 176 elever med olika grader av funktionedsättningar i Riga. Vi stöttar framför
allt med utrustning för att förbättra utvecklingsmöjligheterna bland barnen och ungdomarna. Vi ger
även utbildning till personalen löpande så att de kan göra ett ännu bättre arbete.
Under året gjordes flera utflykter vilket är en viktig del av utvecklingen för barnen.
Skolans teatergrupp åkte till Litauen under våren och deltog i en internationell teaterfestival för
ungdomar med funktionsnedsättning. Ungdomarna gjorde mycket bra ifrån sig och var väldigt glada
och nöjda med resan och föreställningen.
I mars hölls en regional festival för ungdomar med funktionedsättning där barnen från internatskolan
i Riga deltog. Alla hade möjlighet att vara med på scenen genom dans, teater och sång.
Dessa kreativa aktiviteter främjar utveckling, självkänsla, mod, samarbete, och utveckling av sociala
kunskaper.
I september åkte 14 av de äldre ungdomarna på en fin dagsutflykt. De besökte en karamellfabrik där
de fick se godis tillverkas, och sedan fick de tillverka eget godis. På vägen hem besökte de en
hästfarm där de fick se tävlingshästar i träning. Det var en uppskattad och kul utflykt.

Rudzati Internatskola
Under 2016 studerade 84 elever med olika grader av funktionedsättningar i Rudzati.
Skolan har en fin fotbollsplan och en av de populäraste fritidssysselsättningarna är att spela fotboll.
Under året så köpte vi in ordentlig utrustning till laget, framför allt riktiga skor.
Musik är en viktig del av utvecklingen. Under året köpte vi även in ett par gitarrer så de kan lära sig
att spela på skolan.
Den årliga stora resan gjordes under hösten. Flera platser i landet besöktes inklusive olika museum,
och hantverksstugor för att hjälpa barnen i deras utbildning och utveckling.

Zalite Internatskola
Under 2016 studerade 85 elever med olika grader av funktionedsättningar på Zalite internatskola.
Denna skola har många aktiviteter för att utveckla och utbilda dessa elever. Skolan ligger på
landsbygden och ungdomarna får lära sig matlagning, träslöjd och att utföra olika jordbruksjobb.
Under året deltog barnen i olika musik- och dansfestivaler till allas glädje.
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Familjeaktiviteter
I programmet “familjer i kris” genomför vi en rad olika aktiviteter för att stödja utsatta familjer och
familjer vars barn har olika funktionsnedsättningar.
Vi har ett antal supportgrupper där familjerna får träffa terapeuter och psykologer på regelbunden
basis.
Sommaren 2016 anordnade vi sommarläger för särskilt utvalda familjer som behövde miljöombyte
och vila.
Under året anordnades en rad seminarium och konferenser i olika städer. Deltagarna på dessa event
var bland annat familjer, utbildare, psykologer och socialarbetare.
Speciallärare för barn med funktionsnedsättning åkte också till Sverige för att vidareutbilda sig.
I samband med 25-årsjubilemeumet hölls en stor familjekonferens för familjer. Detta var mycket
uppskattat och många visade sin tacksamhet till Hoppets Stjärna i Sverige och dess sponsorer och
faddrar.
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Rumänien
I Rumänien arbetar vi med två olika övergripande verksamhetsområden.
Det ena är att förbättra situationen för barn med funktionsnedsättningar. Detta gör vi exempelvis
genom att ge stöd till olika dagverksamheter, dels för socialt utslagna barn men också för barn med
funktionsnedsättningar. Vi driver också habiliteringsverksamhet, integreringsarbete och arbetar med
uppbyggnad av föräldraföreningar. Detta arbete startade 1989.
Det andra projektet är “Helhjärtat för romerna”. I det projektet gör Hoppets Stjärna och vår
moderorganisation Tältmissionen en gemensam satsning till stöd för Rumäniens romer. Fokus ligger
på byar i nordöstra Rumänien, och vi anlitar romer för att leda arbetet på plats i byarna. Satsningen
inleddes 2014 och är en stor framgång.

2016
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Det övergripande målet är att underlätta social integration av barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar.
Detta sker på flera sätt. Vi arbetar hårt för att höja utvecklingsnivån bland de funktionedsatta. Vi
utbildar föräldrar, och informerar samhället om de funktionsnedsattas rättigheter på olika sätt. Vi
vill få ut flera funktionsnedsatta i skolorna. Vi har ett antal medlemsorganisationer där vi försöker
stärka samarbetet mellan dem för ökad förståelse för funktionsnedsattas utsatthet.
Under 2016 kom 331 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar till våra fem center i landet.
93 av dem är integrerade till skolor och förskolor. En ung kvinna tog examen från universitet.
Ett antal specialister undersökte 65 av ungdomarna och diskuterade med föräldrarna för att lägga
upp lämpliga träningsprogram för att utveckla dem.
Vi har infört flera gruppaktiviteter.
I Iasi har vi en dansgrupp och en teckningsgrupp som träffas varje vecka.
I Dorohoi har en vänskapsklubb startats tillsammans med en lokal studentförening. Barn med
funktionedsättningar tar del av en rad olika aktiviteter såsom målning, datorkunskap och vardagliga
kunskaper.
I Barlad har vi startat en liten hantverksklubb för de mindre barnen och deras föräldrar.
Barn och ungdomar från tre av våra center deltog i Special Olympics-aktiviteter.
Under året arrangerade vi vidareutbildning för lärare och annan personal i Iasi, Dorohoi och Chisinau.
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Helhjärtat för romerna
I fem utvalda byar har vi startat resurscenter där barnen får mat, hälsokontroller, läxhjälp och
extraundervisning, och där hela familjen får låna duschar och tvätta kläder. Vi har dessutom
renoverat de hem där behoven var som störst.
Det första centret öppnade hösten 2015 i Valea Seaca och fyra till öppnades våren 2016. Till de fem
center vi driver idag kommer sammanlagt 193 barn dagligen. Dock påverkas och utvecklas barnens
familjer också på ett positivt sätt. Arbetet når på så sätt nästan 1 000 personer.
På centren får alla skolmaterial, böcker, skor och kläder.
Barnen har tillgång till inte bara lärare utan även dusch och toalett, något som många inte har i sina
hem.
158 barn vid centren i Murgeni, Valea Seaca, Babadag och Pantelimon får hjälp med läxläsning och
lunch fem dagar i veckan.
35 barn i Dimacheni får samma hjälp tre dagar i veckan.
Många av barnen kunde inte rumänska när de kom till centren första gången utan bara romska. Det
gjorde det svårt med integrationen. Med nyvunna språkkunskaper så är det lättare för barnen att gå
till skolan och tillgodogöra sig undervisningen.
Några resultat
- 100% av barnen klarade av sin årskurs under 2016 och flyttades upp till nästa.
- Alla barn går till skolan med läxorna gjorda och redo för nya uppgifter.
- 17 barn som var analfabeter, trots att de gick i mellanstadiet har nu lärt sig läsa och skriva.
- Barnen är bättre integrerade med andra skolbarn.
- Lärarna har lärt sig att acceptera och respektera de romska barnen.

Effektrapport 2016
-

Alla barnen har höjt sin hygiennivå tack var de fina anordningarna och bekvämligheterna på
centren och via utbildning.
Barnen har lärt sig mer om att arbeta i grupp på olika nivåer inom skola och även i sport.

Dessutom anordnades det regelbundet aktiviteter för barnens föräldrar hur de ska agera i samhället.
I Dimacheni har vi haft sömmerskeutbildning för mammor i byn under 2016 så att de kan lära sig ett
yrke.
Vi delade även ut kor, getter, kaniner, höns och utsäde i Dimacheni, vilket givit dem möjlighet till
självförsörjning. För att höja standarden i byn så har vi även grävt tre vattenbrunnar.
En familj fick ett nytt hus, och 33 familjer har fått sina bostäder renoverade. 15 familjer fick möbler
och ytterligare 15 familjer fick cyklar till sina barn.
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Ryssland
I Ryssland arbetar Hoppets Stjärna tillsammans med den lokala organisationen Help to Children
Charity foundation med stöd till både barn på institutioner och ungdomar/unga vuxna som växt upp
på institution.
Via Help to Children ger vi även stöd till barn med olika funktionsnedsättningar.
Sammanlagt hjälper vi 800 personer via arbetet. Mottagarna är främst föräldralösa barn och
ungdomar, men även utsatta familjer. Under 2015-16 ökade antalet ungdomar som vi hjälper. Allt
fler hör talas om insatserna.
I Ryssland firas julen i början av januari. Vi firar med alla fadderbarn och ungdomar. Vi har julfester
på de olika institutionerna med pjäser, mat, och julgåvor. Allt för att ge en familjär atmosfär. Dessa
fester är mycket uppskattat bland barnen.
Alla center har även påskfirande där barnen får påskmat. Familjer som har det extra svårt får även
matpaket att ta hem.
Under perioden juni-augusti fick utsatta familjer med olika typer av funktionedsättningar delta i
sommarläger under 10-14 dagar. Där får de boende, mat och en rad olika aktiviteter anordnas.
Sommaren 2016 fick 15 familjer njuta av en riktig upplevelse tillsammans.

Grace Center
Grace Center i St. Petersburg är basen för vårt arbete i Ryssland. Grace är ett familjecenter där
föräldralösa ungdomar får hjälp att acklimatisera sig efter att de lämnat olika institutioner. Vi hjälper
dem att utvecklas till självständiga människor med stärkt självkänsla. Varje ungdom får en individuell
plan för att utvecklas på bästa möjliga sätt. De får lära sig tvätta kläder, laga mat, sköta en
hushållskassa och budgetera för framtiden. Arbetet sker löpande under hela året, och ger fina
resultat.
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Runt St. Petersburg
Vi samarbetar även i städer och projekt runt St. Petersburg. De ligger alla mellan 60-150 kilometer
från basen Grace Center. Några exempel:
Jukki
I Jukki stöttar vi barn och ungdomar som går på en statlig skola för de med nedsatt hörsel eller är
döva. Vi tar med dem på olika aktiviteter under året, och firar jul och påsk med dem. Många kommer
från fattiga och utsatta situationer så vi ger dem uppmärksamhet och glädje för att hjälpa dem i
deras utveckling och ökade självkänsla.
Luga & Primorsk
På två skolor i dessa byar stöttar vi studenter med funktionsnedsättningar. Förutom de fina och
stämningsfulla julfesterna i början av året anordnade vi en rad aktiviteter och evenemang med
ungdomarna under året. Det var teater, födelsedagsfirande och utflykter. Det gavs också en rad olika
seminarierum och familjerådgivning till familjerna för att ge dem större självkänsla.

Kalozhitsy
I byn Kalozhitsy arbetar vi med ett barnhem som har föräldralösa barn och ungdomar upp till 18 års
ålder. Vi började 2016 med en fin och trevlig julfest och julklappar. Barnen fick under året ta emot
hygienpaket och kläder. Vi arbetar även kontinuerligt med upplysning och handledning av
ungdomarna för att förbereda dem för vuxenlivet. Allt för att undvika att de ska bli hemlösa som
vuxna och fastna i en nedåtgående spiral efter att de lämnat barnhemmet.
Sjasstroj
Vid Sjasstroj studerar föräldralösa ungdomar i åldern 15-20 år. Arbetet går ut på att förbereda dem
för vuxenlivet genom olika aktiviteter. Vi arbetar allt mer med dessa ungdomar, då efterfrågan ökar.
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Under 2016 började vi med julfest i januari. Sedan ordnade vi ett antal utflykter till St. Petersburg där
de fick gå på teater men även seminarium som gick ut på att lära ungdomarna att leva hälsosamma
liv. De fick lära sig om familjevärderingar, och i slutet av året fick de utbildning i hushållsekonomi. De
fick också hjälp med kläder, hygienartiklar, mat och vitaminer. Tre av de ungdomarna som vi stöttar
fick under 2016 arbete.
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Trinidad
I Trinidad ger Hoppets Stjärna stöd till förskolor som ligger i fattiga slumområden. Grundskolan i
Trinidad är på papperet tillgänglig för alla, då den både är gratis och obligatorisk. Verkligheten är
dock en annan då det krävs att barnen ska ha gått på förskola innan de får börja grundskolan, och där
lärt sig grundläggande kunskaper.
Arbetet i Trinidad började 1987 med Naomi Reid i spetsen och hon sköter än i dag verksamheten.
2016
Maloney
Förskolan i Maloney öppnade 1987. Vid skolårets slut 2016 klarade 100% av barnen proven för att
komma in i grundskolan. Läsåret 2016-2017 har skolan 68 elever i fyra klasser.
Skolan fick ny pedagogisk utrustning och leksaker under 2016 för att utveckla arbetet.

St. Joseph
I stadsdelen St. Joseph öppnade vi en förskola 1997. Vid skolårets slut 2016 klarade 100% av barnen
proven för att komma in i grundskolan. Läsåret 2016-2017 har skolan 39 barn i tre klasser.
Löpande under året utrustade vi skolan med fler böcker, skolmaterial och pedagogisk utrustning.
Båda skolorna gör utflykter under läsåret. Under 2016 besökte barnen bland annat zoo vilket är en
del av utbildningen och något alla barnen uppskattar.
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