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2017 kan sammanfattas som ett framgångsrikt år med effektivt biståndsarbete och ett fortlöpande
utvecklingsarbete där verksamheten även tagit sig an nya utmaningar.
De bistånds- och utvecklingsinsatser som sker i förskolor, skolor, dagcenter, resurscenter, byar och
samhällen bidrar alla till att vidareutveckla en långsiktigt hållbar verksamhet.
Vår långsiktiga målsättning om ett förbättrat utvecklingsarbete i våra projektländer utgör riktmärket
för allt vi företar oss.
I länder som Filippinerna, Haiti, Argentina och Kenya leder den strategin till att fler barn når längre i
sin skolgång samtidigt som fler ungdomar kommer ut i arbetslivet efter att ha kunnat fullborda sina
högre studier med stöd från Hoppets Stjärna.
I länder som Lettland, Belarus och Rumänien yttrar sig samma strategi i allt bättre stödfunktioner för
barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt deras familjer.
Drygt 15 000 barn och ungdomar påverkas direkt av vårt arbete, och antalet indirekt påverkade barn
och ungdomar uppgår till cirka 30 000. Därutöver bedrivs yrkesskolor, föräldragrupper och liknande
projekt i syfte att förbättra vardagen för barnens föräldrar och andra vuxna i våra projektländer.
Under året genomfördes markanta organisationsförändringar i två av våra projektländer.
I Argentina gick verksamhetschefen Kenth Johansson i pension efter 45 år, och ledaruppdraget
axlades av hans son David Johansson.
I Ghana tog Charity Frempong över rollen som verksamhetsansvarig efter Ambrose Asmah. Officiellt
genomfördes förändringen i slutet av 2016, men från och med januari 2017 kunde Charity börja sätta
sin egen prägel på verksamheten och implementera sina visioner. Bland annat utökades
skolbespisningen till att även omfatta frukost till alla barn i alla skolor.
Hoppets Stjärna arbetar aktivt i tolv länder.
I de projektländer där vårt fokus ligger på utbildning omfattas drygt 10 000 elever, räknat från
förskolan upp till gymnasienivå. Därutöver ger vi studiestöd till hundratals ungdomar som ger dem
möjlighet att studera vidare på yrkesskolor, högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar.
I de projektländer där insatserna riktas mot barn och ungdomar med funktionsnedsättning når de ut
till cirka 5 000 individer.
På de flesta av våra förskolor, skolor och resurscenter serverar vi dagligen en eller flera måltider till
barnen. Det här är en viktig del av arbetet och utgör samtidigt en stor utmaning. Exempelvis ledde
hög inflationen i Haiti och Argentina 2017 till eskalerande matpriser som i sin tur drabbade vår
matdistributionskedja när på förhand avsatta medel inte längre räckte till. Sådana omständigheter
utgör ett hot mot denna del av vår verksamhet även på längre sikt.

Effektrapport 2017

2017 var ett år då vi tacksamt kunde konstatera att våra projekt förblev förskonade från
naturkatastrofer, och fokus lades på fortsatt återuppbyggnadsarbete i Haiti efter orkanen Matthews
framfart 2016.
På våra fem resurscenter för utsatta romska barn i Rumänien fortsatte arbetet under 2017 med
oförminskad intensitet. Dessa barn har gjort stora framsteg sedan vår satsning ”Helhjärtat för
Romerna” initierades 2014. Såväl skolfrånvaron som barnanalfabetismen har minskat kraftigt
samtidigt som andelen studerande flickor ökat avsevärt och nu omfattar drygt 50 % av eleverna på
våra resurscenter. Lärare på skolorna rapporterar om förbättrat uppförande hos de berörda barnen
och om hur de även kommit att bli katalysatorer för förbättrade hygienrutiner i sina hemmiljöer.
Antalet barn som erbjuds läxhjälp, mat och extraundervisning på Hoppets Stjärnas resurscenter
ökade 2017 med 35 %.
I de flesta av våra projektländer arbetar vi kontinuerligt med byutveckling där fokus ligger på rent
dricksvatten, yrkesutbildning och utdelning av boskap.
2017 uppgick Hoppets Stjärnas ändamålskostnad till 91,5%. Administrations- och
insamlingskostnader till 21,1 %, varav 10 % utgjordes av rena administrationskostnader. Övriga 11,1
% var insamlingskostnader, det vill säga investeringar gjorda för att kunna rekrytera fler givare och
genom ökande ekonomiska resurser möjliggöra ett fortsatt utvecklingsarbete i berörda
projektländer.
En viktig del i det administrativa arbetet handlar om att säkerställa så att de gåvor vi fått ansvar för
alltid används rätt och långsiktigt kvalitetssäkrar arbetet för barnens bästa.
Nedan följer detaljerade rapporter från våra projektländer. Vi känner stolthet över allt som uträttats,
men fortsätter samtidigt vår oförtröttliga strävan att ytterligare höja insatsernas kvalitet och att nå ut
till ännu fler hjälpbehövande individer med våra insatser.
Tack för ditt fortsatta stöd. Tillsammans åstadkommer vi stor förändring!

Ulrika Kallin Eriksson
Verksamhetschef för Hoppets Stjärna
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Argentina
Arbetet i Argentina fortsatte med fullt fokus enligt plan under 2017. Dock var det ett kämpigt år då
inflationen var nästan 25% på årsbasis i landet. Det gör det väldigt svårt för redan utsatta personer
från de fattigare delarna i landet. Det skapar även problem för vårt arbete då vi gärna vill hjälpa fler
människor ännu mer.
Den 31 maj 2017 avgick Kenth Johansson som ordförande från Hoppets Stjärnas lokala organisation
efter 45 år av hårt arbete. Kenth grundade Hoppets Stjärnas lokalorganisation i Argentina redan
1972, tillsammans med sin nu bortgångne fru Alba.
David Johansson, son till Kenth och Alba är nu ordförande och operativ chef. Detta tillkännagavs på
organisationens 36-årsjubileum som registrerad biståndsorganisation. Förutom att Kenth finns som
stöd i bakgrunden, så besökte Hoppets Stjärnas svenska ledning Argentina i november 2017 för
inledande möten och utvecklingssamtal med nya ledningen.
I Argentina arbetar vi främst med att hjälpa fattiga och utsatta människor inom minoritetsgruppen
Toba i och runt Saenz Pena i Chacoprovinsen.
Chaco är en av Argentinas mest utsatta provinser där 50% av befolkningen lever i fattigdom. Bland
Toba-folket anses 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.
2017
Sammanlagt får cirka 700 fadderbarn hjälp regelbundet. Men arbetet når många fler
familjemedlemmar.
Studier
Under 2017 studerade 373 ungdomar i norra Argentina på gymnasienivå eller högre med stöd från
Hoppets Stjärna. Av dem studerade 275 på gymnasiet och 68 på högskola eller universitet. Vi ger
studenterna skolmaterial, skor, moralisk och ekonomisk hjälp så att de kan fullfölja sina studier. Vi
följer elevernas utveckling löpande noggrant under skolåret via utvecklingssamtal.
I december 2017 tog 25 ungdomar studenten på olika nivåer efter att ha stöttats av Hoppets Stjärna.
19 tog gymnasieexamen, varav 17 fortsatte till högre utbildningar med fortsatt stöd. De som tog
studenten från högre utbildningar inkluderar lärare, sjuksköterska och teknologiprofessor. Men
framför allt, den första advokaten från minoritetsgruppen Toba från provinsen Chaco tog studenten
efter en studietid kantad av motgångar. Den nyutexaminerade advokaten arbetar nu med mänskliga
rättigheter.
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Förskola
Vi byggde under 80- och 90-talet ett antal förskolor i byarna runt Saenz Pena. Alla utom en har
lämnats över till kommunen. Förskola nummer 25 driver vi i samarbete med kommunen, ambitionen
är att ta tillbaka driften helt och hållet i vår regi under 2019. Till förskolan kommer 50 barn varje dag.
Undervisningen är tvåspråkig, barnen får lära sig både på spanska och modersmålet Toba.
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Yrkesskola
Hoppets Stjärnas yrkesskola i Nam Qom har erbjudit olika kurser sedan början av 80-talet. För
närvarande har vi matlagnings- och bakskola, sy- och vävskola samt en hantverksskola. Vid
avslutningen i december 2017 tog knappt 60 personer examen från dessa kurser. Många har redan
börjat använda sina nyvunna kunskaper och får genom detta försörjningsmöjligheter för sig och sina
familjer.
Matpaket
Allt fler ur folkgruppen Toba får högre levnadsstandard. Trots det finns det många väldigt fattiga kvar
i byarna. Till dem ger vi underhållspaket. De innehåller bland annat mjöl, socker, matolja, pasta, och
tvål. 323 extremt fattiga familjer får paket varje månad.
Vårdcentral
Vi var de första som byggde en vårdcentral ute i byarna bland Toba-folket 1990. På denna
vårdcentral får byborna gratis vård än i dag. Här 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.
Skolmaterial
Alla 700 fadderbarnen fick skolmaterial vid skolstarten i mars. De får även skolmaterial löpande eller
vid behov under läsåret.
Studenternas dag
Den 21 september firas studenternas dag i Argentina. Denna dag firades med en aktivitetsdag för
våra fadderbarn. Det var olika sporter, hoppborgar, föreläsningar och olika lekar. Det bjöds på mat,
efterrätt och läsk. Extra framgångsrika studenter uppmärksammades för sina uppnådda resultat. 200
barn deltog på denna dag 2017.
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Belarus (Vitryssland)
Efter Tjernobylkatastrofen 1986 och kommunismens fall i början av 1990-talet så gjorde Hoppets
Stjärna en rad hjälpinsatser i Östeuropa. Ett av de länderna som fick hjälp var Belarus, dit vi skickat
lastbilar med sjukhusutrustning, mat, sängar och kläder, framför allt till Gomel-området som
drabbades svårt av Tjernobyl.
Idag arbetar Hoppets Stjärna i Belarus främst med att förbättra situationen för barn med
funktionsnedsättning i olika delar av landet. Vi samarbetar 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 kontinuerligt sedan 1995 och arbetet omfattar i dag 3 000 familjer.
2017
Arbetet med lobbyarbetet för att förbättra situationen för funktionsnedsatta i Belarus fortsätter
oavbrutet varje år. Under 2016 fick BelAPDIiMI 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 började gälla 1 juli, 2017. En stor framgång.
Kulturella aktiviteter
Fler än 7000 personer deltog i en rad festivaler och event under 2017 för att utveckla barnen på olika
sätt så de kan integrera med andra människor i samhället. Det var sportaktiviteter, konserter,
tävlingar, teaterföreställningar, plus aktiviteter runt högtider inklusive Mors Dag, Barnens Dag, Påsk
med flera. Ett urval:
750 personer gick på teater för att se den kända föreställningen ”Vadik and Bear”.
4000 personer från flera regioner i Belarus deltog i festivalen ”We need each other” som
genomfördes på Minsk Zoo.
I ett samarbete med organisationen ”Altera” gjordes besök under julen med jultomten och paket till
150 barn med väldigt svåra funktionsnedsättningar.
Hälsoprogram
83 familjer (vars barn har svåra funktionsnedsättningar eller flera olika funktionedsättningar) deltog i
hälsoförbättringsläger. Där får de hjälpa av experter, och familjerna får möjlighet att utbyta
erfarenheter.
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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.
Cirka 150 familjer deltog i dessa aktiviteter under 2017. Familjerna fick lära sig hur olika statliga
institutioner fungerar och hur man kan arbeta tillsammans för barnens bästa.
Familjestöd
Det hålls regelbundna informationsmöten och utflykter för att stötta familjer som är extra utsatta
finansiellt och behöver mer stöd än andra.
Vi hjälpte tillsammans under 2017 hundratals familjer med konsultation för att ge dem juridiskt och
psykologiskt stöd.
Många familjer med barn med funktionsnedsättningar har det ofta svårt med ekonomin, beroende
på vilken kommun de bor i. 343 extremt utsatta familjer fick under 2017 stödpaket med kläder och
skor, men även rullstolar och annan utrustning. 362 barn med funktionsnedsättning fick presenter.
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Julaktiviteter
3200 barn och ungdomar fick uppleva jul- och nyårstillställningar på ett 70-tal platser runt om i
landet. Jultomte, uppträdanden och mat stod på programmet. Mycket uppskattat! Många barns
drömmar gick uppfyllelse.
Övrigt
Ett par projekt under 2017 gick ut på att få människor med funktionsnedsättningar att leva ett liv på
egen hand. Ett 60-tal ungdomar gick olika kurser för att lära sig olika saker runt detta. Man
publicerade också en handbok i ämnet.
En viktig del av arbetet i Belarus är påverkansarbete. Påverkan sker på lokalnivå men även på
nationell nivå. Tretton förslag från vår partner antogs till den nationella planen för genomförandet av
FN’s konvention för rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar.
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Brasilien
Det var i Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började. 1970 öppnade barnhemmet Estrela
da Esperança i Montes Claros och blev vårt allra första projekt. Barnhemmet är borta, där drivs i dag
en förskola med cirka 40 elever per år.
I landet har vi utvecklat en modell som kan komma att förändra hela nationens sätt att arbeta med
förskoleverksamhet. Hoppets Stjärna Brasilien driver kvalitetssäkrade skolor till 40 procent lägre
kostnad än vad landets kommuner kan göra själva.
2017
Estrela da Esperança – Förskolan, vilken startade som ett barnhem, är Hoppets Stjärnas första
projekt och ligger i Montes Claros i norra Brasilien. 2017 hade skolan 40 elever och drivs i samarbete
med kommunen. Målet är att inom några år ha fler än 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 över 2 100 barn under 2017.

Cerejeiras:
Vila Medeiros:
Cantinho Feliz:
Jardim Fontális:
Vila Guilherme:
Miguel Afonso:
Erik Gunnar:

512 barn
498 barn
247 barn
253 barn
248 barn
232 barn
155 barn
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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 fem mål mat om
dagen.
Skolåret börjar i februari efter att den stora karnevalen är över och slutar i mitten av december, med
en månads lov i juli. Skoldagen börjar 07.00 och avslutas 17.00. 100% av lärarna utbildade och
certifierade enligt lag. Vi har en sjuksköterska som är ansvarig för alla sju projekten i Sao Paulo.
Vid regelbundna lagstadgade inspektioner får alla Hoppets Stjärnas skolor bra utvärderingsresultat.

Under året gör man regelbundet utflykter till bland annat djurparker, teatrar, och cirkusar. Allt för
barnens bästa och deras utveckling. Vid påsk, mors dag, fars dag, barnens dag, och jul så är det extra
aktiviteter i skolorna. Barnen gör uppträdanden och barnens föräldrar bjuds in och deltar i dessa
dagar.
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 och har sedan starten letts av Gani och
Liling Coruna. Det hela började med att stötta barn och familjer på olika sätt i utkanten av
huvudstaden Manila. För att nå långsiktiga resultat med hög kvalitet som gör skillnad formaliserade
arbetet 1987 då lokalorganisationen Hoppets Stjärna Filippinerna bildades.
Fokus har sedan dess varit att lyfta upp barnen ur misär och elände för att ge dem bästa möjliga start
i livet genom utbildning.
2017
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 skola mitt i slummen, vilken invigdes 1989. Den blev mycket populär redan från starten.
Efterfrågan på utbildning var stor och skolan växte med åren. 1997 invigde vi vår High Schoolavdelning. Skolan är som en fristad i storstadsdjungeln och är populär bland familjer och barn.
En ny skollag infördes 2012. Alla ska få en bättre grundutbildning som ger dem bättre möjligheter för
framtiden. Den betyder bland annat att alla grundskolor måste stegvis införa även förskola och
Senior High-School (2 år). Detta gör Hoppets Stjärnas skola i Taytay löpande.
Vi hade möjlighet att införa förskola i Taytay 2016. Det ger trygghet till familjerna som kan skicka
barnen till samma skola redan från första skoldagen.
Att bygga ut skolan för att kunna erbjuda även Senior High School har visat sig vara en stor utmaning
inte bara för Hoppets Stjärna. Många skolor i landet har problem att klara av de nya kraven som
staterat i den nya skollagen. Den nya skolbyggnaden är klar till 45%. Vår avsikt är att färdigställa
byggnaden våren 2019, så undervisningen kan påbörjas där när skolåret startar juli 2019.
Fler än 70 000 barn och ungdomar fått sin grundläggande utbildning på skolan. Läsåret som
avslutades i mars 2017 hade vi 1 941 barn. 147 elever tog examen från grundskolan och 252 elever
avslutade sina studier från High-School. 100% av eleverna klarade av examensproven.
Fristad
Ett stort problem i framförallt fattiga områden i Filippinerna är sexuellt ofredande och sexuellt
utnyttjande av unga flickor. Hoppets Stjärna hjälper redan många utsatta flickor på olika sätt men vill
vill göra en större insats för dem. Vi bygger för närvarande ett center på skolområdet i Taytay för att
kunna stötta och hjälpa dessa utsatta flickor ännu bättre. 70% av detta center är färdigbyggt.
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Infanta
Vår näst största skola ligger i Infanta på ön Luzons östkust cirka fyra timmars bilväg från Manila.
Arbetet där började med katastrofhjälp efter att tyfonen Winnie slog till 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 driver vi en förskola som det senaste läsåret hade 50 barn. I samma byggnad
ligger även kontoret för Hoppets Stjärnas filippinska verksamhet. Crame är fattigt och trångbott,
många familjer har det svårt och förskolan är en liten oas för barnen
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. De kommer från Taytay,
Crame och Payatas. 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
2017 var ett utvecklande år för arbetet i Ghana. Vi förbättrade barnens matprogram och den
allmänna inlärnings- och lekmiljön. Den akademiska prestationen höjdes och personalens
engagemang för sitt arbete ökade också.
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.
2017
Skolåret startar i september och innevarande år har vi 798 förskoleelever spridda på sex skolor i
södra delarna av Ghana. Vid läsårets slut i juli 2017 tog 207 barn examen från våra förskolor och
började sedan grundskolan. 100% av barnen klarade examen som fungerar som inträdesprov för
grundskolan.
I slutet av 2016 gick vår förre landschef i pension. Charity Frempong, anställd sedan många år tog
över som chef för verksamheten. En rad av åtgärder och förbättringar genomfördes under 2017
under den nya ledningen. Bland annat bjöd man i den olika skolornas ledning till en
utvecklingskonferens där man drog upp de nya riktlinjerna, och förbättringar på managementnivå
och lärarnivå har redan genomdrivits.
Utbildning och skolmat
När skolåret startar i september delar vi ut utlärningsmaterial till lärarna och böcker och
anteckningsmaterial till eleverna. Sedan håller ledningen kontakt med skolorna och delar ut mer
material vid behov under läsåret.
En viktig del av arbetet i Ghana är skolmaten. En stor förbättring för de 798 barnen är att vi serverar
sedan februari 2017 två mål mat per dag till alla barn. Förutom skollunchen serveras numera även
gröt till barnen på förmiddagen. Detta är en betydelsefull och väsentlig utveckling.
De kortsiktiga effekterna av detta är att barnen kommer i allt större utsträckning till skolan i tid. De
ser hälsosammare och gladare ut. De långsiktiga effekterna är barnen har blivit mer aktiva i
klassrummet och generellt så har de akademiska prestationerna höjts. Frånvarofrekvensen på grund
av sjukdom har gått ner markant. De fattiga och utsatta familjerna gynnas och uppskattar denna
utveckling på flera nivåer.
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Skolrenoveringar
Under 2017 gjorde vi renoveringar i flera projekt. De flesta av våra byggnader har varit med i många
år.
I Gomoa Dominase rev vi ner den gamla träbyggnaden som var väl utdaterad som kök. Vi byggde upp
ett nytt kök från grunden i cement och köket fick gasspis och ny köksutrustning. Maten lagas nu
under mer hygieniska förhållanden. Frontdelen/verandan i den byggnad förskolan ligger renoverades
också för ökad säkerhet för barnen när de ska ta sig in till klassrummen, plus att det blev snyggare.
Även på skolan i Pechi färdigställdes ett nytt kök. Byggnaden hade en gjuten grund sedan tidigare
men nu hade vi resurser att slutföra arbetet. Vi gjorde klart väggarna, la på tak, och målande
byggnaden och installerade ny utrustning.
I Osae Krodua gjöt vi om golven och lagade taken i de klassrum det behövdes. Dessutom gjöt vi en ny
terrass framför klassrummen.
I slutet av året stod en helt ny toalettbyggnad färdig för förskolan i Akobima, med separata toaletter
för pojkar, flickor och lärare.
Vattenledningen till skolan i fiskebyn Moree har varit trasig i flera år. Som en tillfällig åtgärd har man
samlat in regnvatten under regnperioden, och använt sig av det. Under torrperioden har personal
och barnen släpat vatten på vatten från byn flera hundra meter bort. Under 2017 kunde vi dra nya
vattenledningar från huvudledningen i byn till skolan, som kompletterades med en
vattentappningsstation. En betydelsefull insats med många effekter.
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Hälsovård
Under hösten arrangerades tandläkarbesök till alla projekt. En mobil klinik besökte skolorna och alla
fadderbarn undersöktes och behandlades när det behövdes. Samtidigt undersöktes 200 föräldrar.
Tandläkarna och tandhygienisterna höll också utbildning i tandvård och tandvårdsprodukter delades
ut. Sammanlagt nådde detta projekt cirka 1000 personer.
Jul
Julen är en högtid för alla barn, så även i Ghana. Förberedelserna drog igång redan i november och
avlutades med julfester före 21 december då barnen gick på jullov. Festligheterna innehöll julsånger,
uppträdanden, julsagor, julfester och julklappsutdelning som avslutning.
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Haiti
Efter väderinstabila 2016, så var 2017 var ett hyfsat stabilt år för Haiti som bidrar till ett bra år för
Hoppets Stjärnas arbete i Haiti. Det gjorde det lättare att följa upp utvecklingen i de sju
projektbyarna.
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. Varje skola har vi drivit i minst 20 år. 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.

2017
Orkanen Matthew
Efterarbetet efter orkanen Matthew hösten 2016 fortsatte en period in i 2017. Matthew var den
tredje starkaste orkanen i Haitis historia och drabbade omkring 1,1 miljoner människor. 90% av
åkermarken i södra Haiti förstördes. I stort sätt hela skörden förstördes. Och detta efter flera års svår
torka i landet.
I slutet av januari 2017 återvände vi med katastrofbistånd till två orter i södra Haiti som fortfarande
led svårt efter Matthew. Vi levererade mat och vattenrening till 1 300 familjer i Debouchette och
Roche Jaboin. Mycket nödvändigt och uppskattat. Ytterligare ett par veckor senare återvände vi med
skolmaterial till barnen i dessa byar.
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Under året kunde även hjälpa fiskarna i Roche Jaboin. De fick alla fiskbåtarana förstörda vid orkanen
och sina möjligheter till försörjning hade decimerats. Vi gav fiskegruppen två små men fina båtar i
fiberglass plus tre motorer. Fiskarna har tillgång till båtarna på ett rullande schema och turas om att
nyttja dem.
Fotbollsarenan i Dano vilken byggdes av Hoppets Stjärna förstördes delvis även den under orkanen. I
februari 2017 renoverade vi upp spelarhytterna, uppdaterade ljuset på arenan och byggde två
stycken läktare så publiken kan sitta ner. Detta gjorde att arenan blev attraktivt för turneringar. Det
gör att Dano kan tjäna pengar på fotbollen. Allt fler matcher, turneringar och mer publik betyder att
lokalbefolkningen och mobila försäljare kan tjäna pengar på försäljning av snacks, dryck och annat.

Skola och utbildning
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.
Dock ändrades utbildningssystemet 2015, och innehåller tre nivåer; förskola, grundskola - kallad
fundamental - (årskurs 1-9), secondary (årskurs 10-13). Detta betyder att grundskolan (fundamental)
nu innehåller nio årskurser i stället för tidigare sex. Alla grundskolor måste nu erbjuda dessa extra tre
årskurser. Det har varit och är en stor utmaning för Hoppets Stjärna. Vi behöver fler klassrum, fler
lärare, mer skolmaterial med mera.
Vi har lyckats att uppgradera våra skolor med fler årskurser steg för steg. Men det tar på resurserna,
och vi behöver bygga fler klassrum de kommande åren för att säkerställa vårt arbete och möta de
nya kraven från utbildningsministeriet.
Alla skolor erbjuder en bra grundutbildning med utbildade lärare. Barnen får lunch varje skoldag. Det
finns dricksvatten, handtvättningsstationer, och toaletter på alla skolor. Barnen är friskare och
gladare generellt sett, och de blir då villigare att att lära sig för framtiden.
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Läsåret 2017-18 får 3478 barn sin grundutbildning på sju skolor:
Rigaud: 698 elever
Boyer: 725 elever
Jeanton: 556 elever
Dano: 520 elever
Hesse: 372 elever
Bois Negresse: 350 elever
Marigot: 257 elever
Mat
Varje skoldag får alla skolbarn och all personal en lagad måltid.
Vatten
Vatten har varit ett fokusområde i alla år när vi jobbat på byutveckling då säkert dricksvatten är en
bristvara. Vi har kommit en bra bit på vägen. Alla skolor har idag säkert dricksvatten vilket är viktigt
då kolera fortfarande finns i Haiti efter kolerautbrottet började 2010. Kolerautbrottet i Haiti är ett av
de mest dödliga i modern tid.
Förutom vatten på skolorna har vi under senare åren grävt brunnar, dragit vattenledningar och byggt
vattenstationer ute i byarna. Under torrperioden köper vi ibland vatten som kommer med tankbil i
vissa projekt. Under 2017 grävde vi två vattenbrunnar i byn Jeanton. En av brunnarna drivs med
solceller och har fyra tappningskranar, vilket gör att flera kan hämta vatten och den andra har
handpump. Dessutom reparerade vi en vattenstation som drivs med handpump.

Effektrapport 2017
Djur
Hoppets Stjärna har delat ut djur (boskap) till fadderbarn i Haiti sedan 2009. Det har varit främst
getter och hönor, men även får, kor och kalkon. Getter fungerar som ekonomisk säkerhet i Haiti. Om
någon familjemedlem plötsligt blir sjuk eller om man hamnar i någon annan typ av kris så säljer man
en get för att få loss pengar.
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! Vi kallar programmet ”Pay it Forward”.
Detta program är väldigt uppskattat bland barnen och byborna.
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 2017 stöttade Hoppets Stjärna sammanlagt fem ungdomar som stöttades ekonomiskt och på
andra sätt. Ett par av dem tog examen under året och är nu ute i arbetslivet. En studerar masters i
Guadeloupe. De andra tar studenten under 2018 eller 2019. Detta program har visats sig givande och
vi hoppas kunna utveckla det.
Byggnation och renoveringar
Förutom vattenstationer så gjordes flera byggnationer och renoveringar under 2017.
Vi satte upp ordentliga solceller på skolan i byn Bois Negresse som annars är utan elektricitet. Detta
gör att vi nu har belysning i skolan. Byn ligger uppe i bergen och under den svalare delen av året så
blir det kallt i byn. Det gör att vi måste stänga fönsterluckorna på skolan och då blir det mörkt, men
med elektricitet så kan undervisningen fortsätta som vanligt.
Under sommarlovet i juli och augusti, tillverkade vi nya skolmöbler till de tre klassrummen på
förskolan i Bois Negresse. Samtidigt renoverade och målade vi om stolar och bord för skolorna i
Jeanton och Boyer.
Skolan i Hesse har varit underdimensionerad, speciellt sedan de nya reglerna började gälla 2015 när
vi måste erbjuda undervisning upp till årskurs nio istället för årskurs sex. Vi har byggt tre nya
klassrum och ett nytt skolkontor ovanpå skolmatsalen. Välbehövligt. Vi tillverkade även nya
skolmöbler till alla klassrum och fraktade dem till skolan. Vi gjorde även nya möbler till skolan i
Jeanton.
Under sommarlovet målade vi även om alla sju skolorna så att barnen återvände till renare och
snyggare skolor efter lovet.
Trädplantering
Ett nytt projekt för 2017 är att vi börjat plantera träd i området runt skolan i Bois Negresse, som
ligger i anslutning till en nationalpark. Förutom många års skogsskövling har parken drabbats av
bränder, och nya träd behövs. Så i två omgångar har vi tillsammans med skolbarnen (årskurs 3-7) och
skogsvaktarna planterat 15 000 träd.
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Julfester
En av de stora höjdpunkterna för fadderbarnen i Haiti är julfesterna i våra sju skolor. På festerna får
alla barn mat och godis. All förskolebarn och barnen i årskurs ett får även julklappar. Festerna
innehåller julsånger, uppträdanden och annat skoj för barnen.
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Kenya
Under 2017 fortsatte arbetet i Kenya utvecklas i rätt riktning under ledning av vårt lokala
management. Strategiskt försöker de utveckla varje del av verksamheten på ett kostnadseffektivt
sätt och med allt högre kvalitet.
Hoppets Stjärnas barnverksamhet i Kenya började 1974 genom moderorganisationen Tältmissionen.
Hoppets Stjärna etablerade sitt arbete inom utbildning och byutveckling i början 80-talet. Vi ger
kvalitetsutbildning till fattiga och utsatta barn i områden runt kuststaden Mombasa där den
kommunala skolan är undermålig och eftersatt.
Vi erbjöd under 2017 utbildning på förskole- och grundskolenivå för 1138 barn, dessutom gick 32
ungdomar på vår yrkesskola.
Sammanlagt har vi 82 personer på lönelistan i Kenya, varav 42 av dem är lärare.
Förskolan i Mikindani
Förskolan byggdes 1987 med stöd från SIDA. Den är välskött och mycket populär. Vi försöker
utveckla klassrummen och utrustningen i klassrummen löpande. Alla barnen får skoluniform och
skolmaterial. De energiska lärarna är alla från Mikindani och de får kontinuerlig vidareutbildning för
att de ska bli ännu bättre. Under skolåret 2017 gick här 503 elever, vilken är en ökning med 33%
jämfört med året innan.
Alla barnen serveras gröt på morgonen, och en ordentlig lunch. De har också tillgång till rent
dricksvatten. Måltiderna är en mycket viktig komponent på vår förskola. Kommunala förskolor
erbjuder oftast inte mat, och om de som erbjuder mat, så den ofta undermålig.
Alla 100 barn (100%) i förskolans årskurs tre var väl förberedda när de flyttades upp till grundskolans
årskurs ett.
Som en del av utvecklingen introducerade vi under läsåret 2016 lite nya undervisningstekniker för att
utveckla och anpassa utbildningen inom vissa ämnen. Denna utveckling fortsatte under 2017. Vi har
testat oss fram med olika interaktiva program inom- och utomhus. Detta inkluderar pedagogisk
tecknad film, dataspel, men även flera olika utvecklande lekar för barnen. Detta har visat sig mycket
populärt, givande och ett steg i rätt riktning. Detta är något vi vill bygga vidare på i framtiden.
Gemensamt har dessa uppgraderingar och förändringar givit bra genomslag. Skolresultaten är
fortsatt bra. Trycket på att få komma till denna förskola är stort. Ökningen av antalet barn med 33%
på förskolan var och är en utmaning, vi vill ge så många som möjligt hopp och chans till en bra start i
livet och samtidigt bibehålla kvaliteten.
Övervakningskamerorna som sattes i september 2016 har varit bra för säkerheten och ger extra
trygghet. Systemet har fungerat bra även under 2017.
Numera erbjuder vi även de allra minsta barnen att komma till förskolan, även om de bara är där för
att leka. Detta för att avlasta familjerna ytterligare så att föräldrarna kan arbeta.
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Living Word i Mikindani
Vår grundskola Living Word ligger också i Mikindani, endast ett stenkast från förskolan. Läsåret 2017
hade skolan 221 elever.
Barnen får skoluniform, skolmaterial och lärarna är välutbildade och engagerade. Elevernas resultat
har varit är mycket bra jämfört med andra privata och kommunala skolor i regionen. Det senaste
läsåret klarade 92% (23 av de 25 som tog examensproven) examensproven och kvalificerade sig för
high-school. De senaste tre åren innan dess klarade alla examensproven i årskurs åtta. En liten
missräkning, men de två som inte kvalificerade sig för high-school fick plats på vår yrkesskola. En elev
tog inte examensproven och går om årskurs åtta.
Barnen serveras gröt på morgonen, och ett mål varm mat vid lunch. De har också tillgång till rent
dricksvatten.
Totalt har nästan 1 800 barn tagit examen från grundskolan Living Word sedan starten.
Jimba
Vi startade en förskola i Jimba 2008. Vi har gradvis byggt ut skolan med flera årskurser och erbjuder
nu grundskola upp till årskurs sex. Vi vill komplettera skolan för att kunna erbjuda alla elever hela
grundskolan, dvs upp till årskurs åtta. Planen är att nå detta mål om två år, så att inga fler barn ska
behöva byta grundskola.
År 2017 hade skolan 382 elever. Det är en ökning med 61,9%. Skolan har etablerat sig som en bra och
utvecklande skola. Det gör den populär i Jimba-området, vilken är en region med hög fattigdom,
utbredd undernäring, och hög grad av barnarbete.
Sedan starten har fler än 700 barn gått i skolan i Jimba och sedan fortsatt till andra grundskolor i
regionen för de högre årskurserna. 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.
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Förutom en gedigen grundutbildning serveras barnen gröt på morgonen, och ett mål varm mat vid
lunch. De har också tillgång till rent dricksvatten. Med bra lärare, välutrustade klassrum och flera
måltider varje dag skoldag så levererar vi ett stabilt alternativ för utsatta familjer på landsbygden.
Brunnen vi grävde för några år sen är tyvärr torr. Tills vi hittat en ny permanent lösning så köper vi in
vatten från en tankbil.
Under 2017 påbörjades byggandet av en ny skolmatsal i Jimba. Den beräknas vara klar första halvåret
2018. Den kommer rymma 200 ätande barn. Barn kommer på så sätt slippa äta i klassrummen eller
utomhus.

Yrkesskolan
Vår yrkesskola i Mikindani startade 2001. Vi har sedan dess erbjudit kurser i en rad olika ämnen.
2017 hade vi 32 ungdomar i kurser inom skrädderi och broderi. 21 stycken tog examen från dessa
och fick diplom. Eleverna får med sig fina utbildningar, och många får arbete i olika affärsrörelser
eller startar egen tillverkning i hemmet.
Utvecklingsprojekt
För att utveckla arbetet och ge bättre service till barnen så har vi startat upp ett par
utvecklingsprojekt dels för att förbättra arbetet, dels för att generera inkomster.
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 bland annat majs, bönor, bananer. Odlingarna ligger intill
yrkesskolan och skolan i Jimba. De produkter som blir över säljer vi på lokala marknader. På så sätt
kan vi köpa in andra basprodukter till våra matserveringar.
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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 avkastning. Detta projekt utvecklades under 2017, och planen är att förstärka
detta projekt på sikt för att kunna ge barnen en ännu mer näringsrik lunch.
Vatten
För ett par år 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. Den positiva
trenden fortsatte 2017, och är mycket viktig del av den lokala verksamheten nu.
Överskottet från dessa tre projekt delfinansierar för tillfället 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 möjligheten att studera på högre nivåer.
Renoveringar
Alla våra skolor målas och renoveras löpande för att skapa en befrämjande miljö för barnen.
HIV-smittade barn
120 barn från våra skolor är HIV-smittade. De får specialdiet, och får förutom frukost och lunch även
middag. Detta betyder mycket för dessa barns familjer som ofta lever i fattigdom och misär.

Effektrapport 2017

Lettland
Arbetet i Lettland omfattade 2017 över 650 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Fler än
200 familjer erhåller också regelbunden hjälp på olika sätt. 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. Tillsammans ger vi regelbundet stöd till
dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar, vi anordnar utbildningsdagar, seminarium
och sommarläger för både föräldrar, lettisk vårdpersonal och myndigheter, vi uppmuntrar och stöder
bildandet av föräldragrupper.
Vid 25-årsjubileumet i slutet av 2016 för vårt arbete i Lettland hölls i samband med den årliga
konferensen. Det var också en kick-off för arbetet framåt. 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.

2017
Liepaja Internatskola
Under 2017 studerade 220 elever med olika grader av funktionedsättningar i Liepaja. Under året
hjälpte vi till att utrusta skolan med flera olika terapihjälpmedel för att utveckla barnen.
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. 2017 besökte barnen en teater och fick lära sig hur
en sån fungerar och även se en pjäs.
Två gånger om året får barnen en extragåva i form av ett presentkort.
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Riga Internatskola nummer 5
Under 2017 studerade 205 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. De deltar i olika
festivaler med musik, dans och teater.
Eleverna åker på olika studiebesök för att lära sig hur olika yrken fungerar och får ofta deltaga i dessa
aktiviteter. Dessa kreativa aktiviteter främjar utveckling, självkänsla, mod, samarbete, och utveckling
av sociala kunskaper.
Internatskola nummer 5 är uppdelad på två skolor. På den som ligger på Stockholmsgatan sponsrade
Hoppets Stjärna med en ny sportpark. Den är inhägnad och här kan barnen nu spela basket, fotboll
och leka olika lekar. Mycket bra för barnen.

Rudzati Internatskola
Under 2017 studerade 71 elever med olika grader av funktionedsättningar i Rudzati.
Skolan har en fin fotbollsplan och en av de populäraste fritidssysselsättningarna är att spela fotboll.
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 2017 studerade 83 elever med olika grader av funktionedsättningar på Zalite internatskola.
Denna skola har många aktiviteter för att utveckla och utbilda de med funktionsnedsättningar.
Skolan ligger på landsbygden och ungdomarna får lära sig matlagning, träslöjd och att utföra olika
jordbruksjobb.
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Under året deltog barnen i olika musik- och dansfestivaler. Både barnen och föräldrarna uppskattade
detta mycket.
Familjeaktiviteter
Programmet ”Familjer i kris” inne håller ett par huvudaktiviteter. En av dem är att Velki’s psykolog
Ilze Lielpetere arbetar med 14 föräldragrupper i 13 städer. Hon har möten med varje grupp en gång i
månaden.
Sen arrangeras möten med andra föräldragrupper på skolor eller möten med individuella familjer för
att stötta dem så gott det går. Det arrangeras flera utbildningsdagar med workshops för föräldrar.
Under året anordnades en rad seminarium och konferenser i olika städer av med talare och coacher
från Sverige. Deltagarna på dessa event var bland annat familjer, utbildare, psykologer och
socialarbetare.
Sommaren 2017 anordnade vi sommarläger för särskilt utvalda familjer som behövde miljöombyte
och vila.
Boken ”Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder” av Bo Hejlskov-Elvén
översattes till Latviska och distribuerades till familjer med barn med funktionshinder.
Den årliga familjekonferensen i december för familjer vars barn har funktionsnedsättningar var
välbesökt. Denna konferens var mycket uppskattad och många visade sin tacksamhet till Hoppets
Stjärna i Sverige och dess sponsorer och faddrar.

Effektrapport 2017

Rumänien
I Rumänien arbetar vi med flera olika övergripande verksamhetsområden.
Det nyaste verksamhetsområdet är “Helhjärtat för romerna”. Hoppets Stjärna och vår
moderorganisation Tältmissionen gör en gemensam satsning till stöd för Rumäniens romer. Denna
satsning inleddes 2014 och sedan dess vuxit på i kvantitet och kvalitet. Fokus ligger på fattiga byar i
nordöstra Rumänien, och vi anlitar romer för att leda arbetet på plats i byarna för bästa
genomslagskraft.
Hoppets Stjärnas arbete i landet inleddes dock redan 1989. Detta verksamhetsområde går ut på att
förbättra situationen för barn med funktionsnedsättningar i landet. 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.
Vi driver även två resurscenter i Husi och Botosani för barn som kommer från utsatta familjer. Vi vill
se till så de får en chans till en bättre start i livet.
2017
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Det övergripande målet är att underlätta social integration av barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar. Många förbereds för ett liv utan beroende av andra.
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 och i arbetslivet.
Utvecklingen hos de med funktionsnedsättningar följs noggrant upp och de individuella programmen
justeras efter hand.
Vi har medlemsorganisationer i flertalet städer i landet där vi försöker stärka samarbetet mellan
medlemmarna inom grupperna men även mellan medlemmarna och myndigheterna för ökad
förståelse för funktionsnedsattas utsatthet och situation i samhället.
Under 2017 kom 332 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar till våra center i Rumänien
(295 stycken) och Moldavien (37). Totalt är 169 av dem integrerade i skolor och förskolor.
Vi har infört flera gruppaktiviteter de senaste åren och fortsätter utveckla detta. Allt fler barn och
ungdomar med funktionedsättningar känner bättre självkänsla och med stärkt självförtroende.
- En dansgrupp och en teckningsgrupp i Iasi som träffas varje vecka är mycket populär.
- Vänskapsklubben som startades i Dorohoi för ett par år sen men studentförening fortsätter
ge resultat. Barn med funktionedsättningar tar del av en rad olika aktiviteter såsom målning,
datorkunskap och vardagliga kunskaper på regelbunden basis.
- På hantverksklubben i Barlad deltar alla 28 barn och ungdomar. Fem gånger under 2017
hade klubben utställning och försäljning av hantverken. En mycket lyckad utveckling och
satsning som uppskattas av alla inblandade.
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Barn och ungdomar från tre av våra center deltog i Special Olympics-aktiviteter och vann fina
priser.
Ungdomsgruppen i Iasi är mycket populär. De träffas minst varje fredag och genomför en rad
olika evenemang. Ungdomarna delar med sig av sina erfarenheter och stöttar varandra på
olika sätt.

Vi arrangerar kontinuerligt vidareutbildning för lärare och annan personal i våra center i Rumänien
och Moldavien. Under 2017 skedde detta personalen i Iasi, Dorohoi och Chisinau.

Helhjärtat för romerna
I fem utvalda byar har vi startat resurscenter dit 260 romska barn och ungdomar kommer
regelbundet. 235 barn får läxhjälp, extraundervisning, mat, och hälsokontroller. Ytterligare 25 ingår i
en mycket aktiv ungdomsgrupp i byn Murgeni. På centren får barnen och dess familjer låna duschar
och tvätta kläder i tvättmaskiner. Många familjer har varken dusch eller rinnande vatten i sina
bostäder.
Det första centret öppnade hösten 2015 i Valea Seaca och fyra till öppnades våren 2016. Till de fem
center vi driver idag kommer sammanlagt 260 barn och ungdomar. Det är en ökning med nästan 35%
jämfört med 2016. Behoven är stora, och våra center populära. Framför allt ger dessa center resultat
och barnens självkänsla och självförtroende växer. Barnens familjer drar också nytta av centren på
ett positivt sätt. Arbetet nådde på så sätt över 1 000 personer 2017.
På centren får alla skolbarn skolmaterial, böcker, skor och kläder.
I Murgeni har vi en aktiv ungdomsgrupp med 25 tonåringar. Denna grupp arbetar med att utveckla
ungdomarna på olika sätt. Vi försöker ge dem möjligheter att forma sin egen framtid på olika sätt.
Bland annat försöker vi få tonårstjejer att fortsätta sina utbildningar, alltför många hoppar av och
bildar familj istället för att gå klart skolan. Vi arrangerade sommarläger 2017 där ungdomarna fick
vara med i planeringen och genomförandet.
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På centret i Babadag hjälpte vi 15 barn i förskoleåldern som inte gick i förskolan av olika anledningar.
Vi utbildade dem och försökte integrera dem i grundskolan med andra elever. 14 av 15 integrerades
första året.
Många av barnen kunde inte rumänska när de kom till centren första gången utan bara romska. Det
gjorde det svårt med integrationen i skolan. Med nyvunna språkkunskaper så är det lättare för
barnen att gå till skolan och tillgodogöra sig undervisningen. Detta har varit en mycket viktig del av
arbetet sedan början.
På centren har vi även en rad extraaktiviteter för att utveckla barnen inom fler områden. Vi har en
läsklubb, genomför kommunikationsträning, firar olika högtider, arrangerar pjäser och
sportaktiviteter, med mera. I Valea Seaca arrangerade vi ett sommarläger i bergen för 40 barn.
Några andra resultat:
- Alla barn känner sig omtyckta, välkomna och deras självkänsla och självförtroende har
förbättrats.
- Alla barn förbättrade sin skolsituation 2017. 231 av 235 flyttades upp till nästa årskurs. 4
med en svår hemmasituation fick gå om sin årskurs. Vi stöttar dem nu extra mycket för att de
ska klara sin skolgång bättre.
- Alla barn går till skolan med läxorna gjorda och redo för nya uppgifter.
- Barnen är bättre integrerade med andra skolbarn.
- Samarbetet med skollärarna har utvecklats och de har lärt sig att acceptera och respektera
de romska barnen.
- Alla barnen har höjt sin hygiennivå tack var de fina anordningarna och bekvämligheterna på
centren och via utbildning.
- Barnen och ungdomarna har lärt sig mer om att arbeta i grupp på olika nivåer inom skola och
även i sport.
- I Murgeni startade vi ett fotbollslag och det har givit ungdomarna en meningsfull
fritidsaktivitet.
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Dessutom anordnades det regelbundet gruppaktiviteter för barnens föräldrar, och andra släktingar
hur de ska agera i samhället för en bättre integrering. Bland annat hur viktigt det är med barnens
skolgång och fördelarna med det.
I byarna Dimacheni och Babadag har vi haft sömmerskeutbildning för mammor under 2017 så att de
kan lära sig ett yrke och skaffat möjlighet till självförsörjning. Sammanlagt deltog 15 kvinnor i dessa
kurser.
Vi fortsatte att dela ut boskap (kor, getter, får, höns) och utsäde i Dimacheni, vilket givit dem
möjlighet till självförsörjning. Flera familjer i Valea Seaca fick hjälp med husrenoveringar.

Resurscenter
Till resurscentren i Husi och Botosani kommer barn har en svår hemmasituation där föräldrarna inte
kan eller inte har möjlighet att hjälpa sina barn till en normal skolgång. Många barns föräldrar bor
och arbetar utomlands och ger lite eller inget stöd till sina barn, och barnen bor hemma hos någon
far- eller morförälder.
Totalt till dessa två center kommer 70 barn dagligen. De får hjälp med sina läxor och får ett mål lagad
mat. Barnen får även skolmaterial, böcker, kläder och skor.
Resultaten från dessa två center är goda. Barnen går till skolan med sina läxor gjorda, de är mer
villiga att lära sig mera då de känner stödet från centren och sina kamrater på centret. De känner en
bättre självkänsla och visar ökat intresse för sin utbildning.
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Lärarna känner att det går bättre för barnen på olika nivåer och skolresultaten bland barnen är bra
eller mycket bra.
Under året arrangerades även en rad aktiviteter i och utanför skolan. Högtider uppmärksammades
och firades; jul, påsk, internationella kvinnodagen, barnens dag med flera. Flera dagsutflykter
genomfördes för att barnen ska få se och lära. Under sommaren arrangerades ett sommarläger för
barnen i Husi.
Entreprenörsskola
I Rumänien startade vi en entreprenörsskola efter en tids testperiod, Focus Business School.
Rumänien är i stort behov av arbetstillfällen, och Focus Business School ger grundläggande utbildning
i att starta och driva företag. Utbildningen är också en viktig del i vårt romerarbete, då den lär
eleverna att tänka på ett nytt sätt om ekonomi. I den romska kulturen lever man oftast i nuet och tar
en dag i taget, när man har pengar spenderar man dem gärna. Under utbildningen får de bland annat
lära sig vikten att inte göra av med alla pengar på en gång utan även spara för framtiden.
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Ryssland
I Ryssland samarbetar Hoppets Stjärna med den lokala organisationen Help to Children Charity
Foundation med St. Petersburg som bas. Tillsammans ger vi 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 stöttas cirka 700 personer via arbetet. Mottagarna är främst föräldralösa barn och
ungdomar, men även utsatta familjer. Från 2015 och framåt har antalet ungdomar som får hjälp
ökat. Allt fler hör talas om insatserna, och vill ta del av dem.
Hoppets Stjärna är Help To Childrens viktigaste och stadigaste partner. Vårt finansiella stöd är basen
för deras budget.
2017
Högtider
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 uppskattade bland barnen.
Alla center hade även påskfirande där barnen får påskmat och påskgodis. Familjer som har det extra
svårt fick även matpaket att ta hem.

Grace Center
Grace Center i St. Petersburg är basen och huvudkontoret för arbetet 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. De får husrum, mat, kläder,
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mediciner. Arbetet sker löpande under hela året, och ger fina resultat. De slussas ut i samhället med
jämna mellanrum.
Alla på centret firar högtider tillsammans.
Grace är även basen för arbetet med familjestöd till utsatta familjer. Här får de socialt stöd och vi
anordnar temakvällar och olika aktiviteter, såsom matlagningskvällar.
Ensamstående mammor som har det väldigt svårt får matpaket vid behov. Är krisen för dem
långvarig tas de in på Grace Center under en tid tills de har fått arbete och kan försörja sig själva.
Fem mammor som fått regelbunden hjälpa via Grace har fått hjälp att komma ut i arbetslivet under
2017.
En mamma som bott på centret ett tag med sin son kunde flytta hem igen. Hennes lägenhet
förstördes i en brand. Hon fick hjälp att renovera den, och kunde sen flytta hem. En ung kvinna med
tuff bakgrund kunde flytta tillbaka till sin hemstad igen efter att ha fått hjälp via Grace.

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:
Promitei
I Promitei är målgruppen 25 stycken ungdomar som kommit ut från barnhem när de blivit äldre och
vi hjälper dem att anpassa sig till vuxenlivet genom en rad aktiviteter och utflykter.
Mga.
I Mga ligger en skola för synskadade. Förutom firandet av traditionella högtider, så arrangerade vi en
rad aktiviteter för barnen bland annat teaterbesök.
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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. Barnen spelar teater och firar födelsedagar tillsammans. De åker på
utflykter till museum, restauranger och tittar på teater. Det gavs också en rad olika seminarierum och
familjerådgivning till familjerna för att ge dem större självkänsla.
Sjasstroj
Vid Sjasstroj studerar föräldralösa ungdomar i åldern 15-20 år. Dessa ungdomar har haft en tuff
uppväxt. Arbetet går ut på att förbereda dem för vuxenlivet genom olika aktiviteter. Men vi ger dem
även mat, vitaminer, kläder och hygienartiklar regelbundet. Vi arbetar allt mer med dessa ungdomar,
då efterfrågan är stor.
Under 2017 började vi med julfest i januari. Sedan under året sker en rad aktiviteter och utflykter.
Ungdomarna utbildas regelbundet i hushållsekonomi.
Sommarläger
Under perioden juni-augusti fick utsatta familjer vars barn har olika typer av funktionedsättningar
deltaga i sommarläger under 10-14 dagar. Där får de boende, mat och en rad olika aktiviteter
anordnas. Sommaren 2017 fick 15 familjer (15 ensamstående mammor och deras barn) njuta av en
riktig upplevelse tillsammans.
Lägren är väldigt populära och många av barnen vill inte åka hem. På lägren får barnen vara barn.
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Trinidad
Arbetet i Trinidad påbörjades 1987 av Naomi Reid och hennes familj. Trettio år senare är Naomi
fortfarande chef.
I Trinidad driver vi två förskolor som ligger i fattiga områden med utsatta eller i vissa fall utslagna
familjer. Grundskolan i Trinidad är på papperet tillgänglig för alla, då den är både 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.
2017
Maloney
Förskolan i Maloney öppnade 1987 och var vårt första projekt. Vid skolårets slut 2017 klarade 100%
(29 stycken) av barnen proven för att komma in i grundskolan. Läsåret 2017-2018 har skolan 80
elever i fyra klasser.
Skolan fick ny pedagogisk utrustning och nya svarta tavlor under 2017 för att utveckla arbetet.

St. Joseph
I stadsdelen St. Joseph öppnade vi en förskola 1997. Vid skolårets slut 2017 klarade 100% (17
stycken) av barnen proven för att komma in i grundskolan. Läsåret 2017-2018 har skolan 45 barn i tre
klasser.
Löpande under året utrustade vi skolan med fler böcker, skolmaterial och pedagogisk utrustning. De
fick även nya svarta tavlor.
Vid skolan i St. Joseph träffar vi regelbundet fattiga familjer från området sedan mitten av 2017. Vi
stöttar dem på olika sätt och ger dem basvaror.
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Båda skolorna gör utflykter under läsåret. Under 2017 besökte barnen bland annat en botanisk
trädgård, ett zoo och de gjordes även ett restaurangbesök. Dessa utflykter är en del av utbildningen
och uppskattas av barnen.

