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Inledning
Alla delar inom Hoppets Stjärnas organisation präglas av målsättningen att bedriva ett långsiktigt
bistånds- och utvecklingsarbete som banar väg för nationsförändring i våra projektländer. De insatser som
sker i våra projekt bidrar alla till långsiktigt hållbar utveckling av vår verksamhet.
Mot bakgrund av den visionen kan 2019 sammanfattas som ett framgångsrikt år, trots socioekonomisk
turbulens i flera av våra projektländer. Framför allt har situationen i Haiti varit extrem svår. Där hotas
stora delar av befolkningen av svält och under hösten lamslogs landet av utdragna våldsamma protester.
Med anledning av detta var skolorna stängda under flera månader.
Eskalerande inflation i flera av våra projektländer, framförallt i Argentina och Haiti, påverkar vårt arbete
på flera nivåer. De familjer som våra insatser riktas till får allt svårare att sätta mat på bordet, samtidigt
som prisökningarna försvårar för oss att finansiera avtalade biståndsinsatser. Tyvärr ser det ut som om
utmaningarna i de nämnda länderna kommer fortsätta under 2020.
En annan kritisk faktor som påverkat arbetet i projektländerna är den svenska kronas försvagning
gentemot den amerikanska dollarn på senare år. De flesta av våra projektländer får sitt stöd i dollar, vilka
då måste köpas med svenska kronor.
Sammanlagt når Hoppets Stjärnas arbete fler än 30 000 barn och ungdomar med familjer i tolv
projektländer. Via förskolor, skolor, yrkesskolor, föräldragrupper och olika byutvecklingsprojekt förbättrar
vi livssituationen för barn och vuxna i våra projektområden.
De skolmåltider som serveras till barnen utgör en stor del av budgeten i ett antal av våra projektländer.
Dessa måltider är en essentiell del av stödverksamheten eftersom de i många fall utgör barnens främsta
dagliga näringsintag.
Renoveringar och byggnation av våra skolor sker löpande. Flera skolor och projekt har fräschats upp
under 2019, och vår förhoppning är att den nya skolbyggnaden i filippinska Taytay ska kunna tas i bruk
under 2020.
I Rumänien, Lettland och Belarus får tusentals barn och ungdomar med funktionsnedsättning kontinuerlig
hjälp att utvecklas. Utöver långsiktiga utbildnings- och rehabiliteringsinsatser pågår ett aktivt arbete för
att förbättra situationen för de berörda individerna, såväl i deras hemmiljöer som i deras samhällen.
Arbetet med utsatta romer i Rumänien inleddes hösten 2014, och resultaten har varit mycket goda. De
barn med romsk bakgrund som vi stöttar har blivit bättre integrerade i skolan och samhället, fått bättre
skolresultat och lever i allt större utsträckning under drägliga hemförhållanden. Under 2019 kom cirka 280
romska barn till våra fem resurscenter i landet, där de bland annat erbjuds läxhjälp, extraundervisning och
mat.

2019 uppgick Hoppets Stjärnas ändamålskostnad till 76,6 %. Administrations- och insamlingskostnader
uppgick till 24,3 %, varav 11,7 % utgjordes av rena administrationskostnader. Övriga 12,6 % var
insamlingskostnader.
En viktig del i det administrativa arbetet handlar om att kvalitetssäkra arbetet för barnens bästa och
säkerställa att de gåvor vi får förvalta alltid används på bästa möjliga sätt.
På följande sidor följer en mer detaljerad rapport från våra projektländer. Även om vi oroas av den
socioekonomiska utvecklingen i flera länder känner vi alltjämt stolthet över det arbete som uträttats.
Samtidigt strävar vi mot att ytterligare höja arbetets kvalitet de kommande åren.
Tack för ditt fortsatta stöd!

Ulrika Kallin Eriksson,
Verksamhetschef för Hoppets Stjärna

Argentina
Inledning
Den långdragna ekonomiska krisen in Argentina fortsatte under hela 2019.
Inflationen nådde nästan 54 procent 2019 – den högsta sedan 1991 - under ett år då lågkonjunkturen
förvärrades med kraftiga devalveringar av landets valuta peso. Dessutom var det fortsatt hög
arbetslöshet, med växande fattigdom och ökande desperation. Den argentinska peson förlorade två
tredjedelar av sitt värde jämfört med 2018, och den externa skulden har ökat med 60%.
För andra året i rad drabbades Chaco-provinsen, där vi arbetar, av översvämningar. Flera av våra projekt
och många fadderbarn drabbades.
I Argentina arbetar vi främst med utsatta människor inom minoritetsgruppen Toba i och runt staden
Sáenz Peña. Vi har arbetat i området sedan 1977, vilket är ett av de fattigaste områdena i Argentina. Cirka
85% av Toba-folket lever i fattigdom.
Vårt arbete:
• Över 700 barn, ungdomar och familjer får löpande hjälp genom olika projekt.
• Vi bistod över 200 familjer vid översvämningarna.
• En av våra socialarbetare fick en fin utmärkelse för hennes insatser.
2019
Högre studier
En viktig del av arbetet i Argentina har alltid varit att stötta barn och ungdomar så länge som möjligt. Vi
stöttar dem ekonomiskt och moraliskt så de kan fullfölja sina studier på gymnasiet och högskola. Vi följer
deras utveckling löpande via utvecklingssamtal.
Vid skolårets slut i december tog 28 ungdomar gymnasieexamen. Ytterligare 8 personer tog
högskoleexamen, bland dem fem lärare och en sjuksköterska. Detta långsiktig arbete har givit fina
resultat, många unga människor har fått en bra bas att stå på inför framtiden.
Förskola
Vi har nu tagit över driften helt för förskolan Alba i byn Nam Qom. Vi byggde denna förskola på 90-talet,
och den har under en tid drivits tillsammans med kommunen men sedan 2019 står vi helt för driften. Det
är den enda förskolan i området som inriktar sig på att bevara kulturen och språket för den utsatta
gruppen Toba. Skolan är tvåspråkig, undervisningen sker på spanska och toba. Skolan hade under året 50
elever.
Yrkesskola
Yrkesskolan utanför Sáenz Peña byggdes tidigt 80-tal, och är nu nästan 40 år senare lika viktig. Vi erbjuder
kurser inom matlagning, bakning, sömnad, vävning och hantverkstillverkning. 45 personer fick diplom som
bekräftelse på sina nya kunskaper vid avslutningen i december. De tar nu med sig nya
försörjningsmöjligheter.
Under slutet av 2018 drabbades yrkesskolan av inbrott och mycket av utrustningen stals. Tack vare
generösa gåvor från våra givare kunde vi köpa in ny utrustning till skolan.

Matpaket
Tiotusentals människor, främst från Toba-folket, har lyfts upp från extrem fattigdom och utsatthet och
fått drägligare liv. Trots det och på grund av den mångåriga krisen i Argentina är många väldigt fattiga.
Därför är de matpaket vi delar ut regelbundet extremt viktiga. De innehåller basvaror som underlättar för
familjerna att sätta mat på bordet och genom det känna en vis trygghet.
Vårdcentral
Vårdcentralen i Nam Qom byggdes av Hoppets Stjärna 1990 och var den första i området. Den drivs idag i
ett samarbete med kommunen och tar i emot i snitt 800 personer i månaden.
Övrigt
Översvämningar
För andra året i rad drabbades området vi arbetar i av kraftiga regnstormar med efterföljande
översvämningar. Vi delade ut matpaket och madrasser till de mest behövande 200 familjerna. Vi
samordnade detta med bland annat skolor, kyrkor och en rad volontärer.
Skolmaterial
Inför skolstarten i mars 2019 delade vi ut skolmaterial, skor, ryggsäckar till våra fadderbarn. Det gör att
barnen kan ta del av undervisningen ordentligt. De får även materiel löpande under året vid behov.
Studenternas dag
Studenternas dag är stor dag för argentinska barn och ungdomar. Den firas den 21 september och inleder
även den argentinska våren officiellt. Hoppets Stjärna bjuder in våra fadderbarn till en festlig dag med
lekar, spel, mat och dryck på yrkesskolans tomt. Mycket uppskattad aktivitet bland barnen.
Julklapp
Alla fadderbarn fick en julklapp inför jul, vilket är uppskattat. Den bestod av mat och snacks.
Utmärkelse
Vår mångåriga socialarbetare Silvia fick på Internationella kvinnodagen en fin utmärkelse av Chacoprovinsen. Priset delades ut till kvinnliga förebilder i Chaco-provinsen.

Belarus
Inledning
Hoppets Stjärna arbetar i Belarus främst med att förbättra situationen för barn med
funktionsnedsättningar i olika delar av landet. Vi samarbetar med den lokala organisationen BelAPDliMI.
Tillsammans ger vi exempelvis stöd till dagverksamheter för barn med funktionsnedsättningar och
föräldragrupper, samt genom kunskapsöverföring från nordiska specialister.
Under 2019 firade BelAPDliMI 25 år som organisation och sedan starten har organisationen hjälpt många
tusentals barn och ungdomar till ett bättre liv.
En stor del av arbetet för BelAPDliMI går också ut på att informera och påverka myndigheter, media och
omvärlden om situationen för personer med funktionsnedsättningar. Målet med detta är att utveckla
livskvaliteten för dessa barn och deras familjer, och även förändra attityden och inställningen hos
omvärlden gällande personer med funktionsnedsättningar.
BelAPDliMI förenar 51 medlemsorganisationer över hela landet, och aktiviteter organiseras både på lokal
och nationell nivå.
Hoppets Stjärna har samarbetat med BelAPDliMI sedan 1995 och arbetat omfattar idag 2 240 familjer i 41
regioner av Belarus och nio distrikt i huvudstaden Minsk.
2019
Lobbyarbetet för att förbättra situationen för personer med funktionedsättningar i Belarus fortsätter på
olika nivåer i alla delar av landet.
Långsiktiga projekt
En rad långsiktiga projekt och olika informationsprojekt drivs hand i hand för att barn och ungdomar ska
integreras bättre. Några exempel för 2019 följer nedan.
Projektet ”Accessible work” avslutades i april. Det var ett projekt där ungdomar fick arbetsutbildning och
dessutom gjorde utflykter och deltog i seminariums. Genom detta projekt kom 34 ungdomar ut i
arbetslivet.
Månaden efter startade projektet ”Accessible work for people with disabilities” som ska fortlöpa fram till
2022. Målet är att få arbetsgivare att anställa fler med olika funktionsnedsättningar.
Ett annat projekt som påbörjades var ”Advanaced training for specialists of day-stay departments”. Det
går ut på att förbättra livskvaliteten för 200 ungdomar med svåra funktionsnedsättningar. Detta genom
att förstärka rehabiliteringsarbetet på statliga institutioner.
Ett påverkanprojekt för förbättrad skyltning och information avslutades också under 2019. Detta bedrevs
enligt FNs konvention om rättigheter för personer med olika funktionsnedsättningar.
Cirka 20 delförslag lämnades in till ett nytt lagförslag som ska förbättra rättigheterna för människor med
funktionsnedsättningar.
Organisationen satte ihop en arbetsgrupp för att göra samhället mer lättillgängligt och med färre barriärer
för de med funktionsnedsättningar.

Familjestöd
BelAPDliMI genomförde konsultationer för fler än 700 personer och familjer i behov av olika former av
stöd.
85 personer fick juridisk rådgivning.
650 familjer tog emot olika typer av materiellt stöd. Några exempel är rullstolar, sängar, ortopediska
madrasser, kläder, mat, hygienartiklar, mediciner, med mera.
Återhämtningsprogram genom olika läger arrangerades för 250 personer. De fick vila, förbättra sin hälsa,
träffa nya vänner och nya upplevelser.
Tack vare direkt stöd från Hoppets Stjärna fick många utsatta familjer känna riktig julkänsla. De fick
ordentliga matpaket så det kunde äta sig mätta till jul och känna hopp inför framtiden. Dessutom fick flera
utsatta familjer bland annat rullstolar, möbler, kläder, hygienprodukter, mediciner med mera under året.

Brasilien
Inledning
Det var i Brasilien som Hoppets Stjärnas arbete började för 50 år sen. 1970 öppnade barnhemmet Estrela da
Esperanca i Montes Claros och det blev vårt allra första projekt. Barnhemmet omvandlades så småningom
till en fin och populär förskola som under 2019 hade drygt 100 elever.
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.
Några höjdpunkter:
• Fler än 2 200 barn fick sin förskoleutbildning genom oss.
• Utvärderingsresultaten är genomgående bra vid inspektioner.
• Barnen på våra förskolor gör regelbundet utflykter.
2019
I och runt storstaden São Paulo driver vi sju förskolor i ett unikt samarbete med kommunen. Sammanlagt
tog skolorna emot över 2 100 barn under 2019. Vår förskola i Montes Claros tog emot drygt 100 elever.
Alla skolor är välutrustade och personalen välutbildad och behöriga. Här finns utbildningsmaterial,
leksaker, och lekparker. Alla barn får även fem mål mat om dagen.
Skolåret börjar i februari och slutar i december med en månads lov i juli. Förskolorna öppnar 07.00 och
stänger 17.00. Det gör att föräldrarna kan lämna barnen tidigt och hämta sent om behoven finns.
Barnen gör flera varierande utflykter varje skolår. Under 2019 besökte de bland annat en djurpark och en
cirkus. Högtider som mors dag, fars dag, barnens dag och påsk uppmärksammas och föräldrarna bjuds då
in för att se barnens aktiviteter och barnen sätter upp ett underhållningsprogram till föräldrarna. Till jul
anordnades en julfest då föräldrarna bjöds in och julklappar delades ut.
Skolan i Montes Claros renoverades under året. Vi lagade bland annat delar av taket och målade
byggnaderna.

Filippinerna
Inledning
Hoppets Stjärna har arbetat i Filippinerna sedan tidigt 1980-tal. Arbetet har sedan starten letts av Gani
och Liling Coruna. Arbetet började med att stötta barn och familjer ekonomiskt och moraliskt i utkanten
av huvudstaden Manila. För att nå långsiktiga resultat som verkligen gör skillnad formaliserades arbetet
1987 då Hoppets Stjärna startade en lokalorganisation. Fokus har sedan dess varit att lyfta upp barnen
och familjerna ur misär och elände för att ge dem bästa möjliga start i livet genom utbildning.
Några fakta för 2019:
• Drygt 2 000 barn och ungdomar gick på någon av våra tre skolor i Filippinerna där den i Taytay är
störst.
• I början av 2019 invigdes vårt skyddade boende. Samtidigt försöker vi hitta lösningar på att bygga
klart den nya skolbyggnaden.
• Alla lärare fick någon typ av vidareutbildning på våra skolor i Taytay och Infanta.
2019
Taytay
Hoppets Stjärnas skola i Taytay är som en fristad i storstadsslummen. När skolan öppnade 1989 bodde
cirka 300 familjer i området, numera bor minst 6 000 familjer där. Skolan har växt genom åren. 1997
invigde vi High School-avdelningen.
Enligt en ny skollag så måste alla skolor som erbjuder High School (årskurs 7-10) även erbjuda Senior High
School (årskurs 11-12). För det behövs en ny skolbyggnad. Den är klar till 80% och målet är att erbjuda
undervisning för årskurs elva och tolv från skolåret som börjar juli 2021.
Vid skolåret som avslutades i mars 2019 tog 228 elever studenten från Junior High School, 142 från
grundskolan och 91 från förskolan. 100% av eleverna klarade av sina årskurser och flyttades upp till nästa
årskurs.
Fristaden i Taytay invigdes 2019 och kommer tas i bruk under 2020. Hoppets Stjärna har länge hjälpt
utsatta flickor men vi vill göra mer för dem. Med vårt tillfälliga boende hoppas vi kunna stödja fler bättre.
Infanta
Skolan in Infanta invigdes 2009, och fyllde 10 år under 2019. Förra läsåret hade skolan cirka 300 elever i
för- och grundskolan. När barnen avslutar grundskolan hos oss börjar de på en lokal High School i
närheten.
Arbetet i Infanta började med biståndshjälp efter att tyfonen Winnie slog till i november 2004. Efter det
byggde vi bland annat 300 bostäder till drabbade invånare. Vi grävde välbehövliga vattenbrunnar och
sedan byggde vi en skola i byn.

Crame
I stadsdelen Crame i huvudstaden Manila driver vi en liten förskola i samma lokaler som Hoppets Stjärnas
lokalkontor. Förskolan har cirka 50 elever per läsår. Crame är ett fattigt slumområde och de fattiga
familjerna ser skolan som en oas för barnen.

Högre studier
Hoppets Stjärna stöttar även studenter till studier på yrkesskolor, högskola och universitet. Under senaste
läsåret var det cirka 30 ungdomar som fick stöd för högre studier.
Övrigt
Alla lärare på våra skolor i Taytay och Infanta fick vidareutbildning under året.
Under tredje kvartalet köpte vi in två stycken vattenpumpar till skolan i Taytay. Området svämmas över
årligen under regnperioden. Även vår skola översvämmas. Tack vare de nya pumparna kan vi få bort
vattnet snabbare och undervisningen återupptas.
Löpande renovationer håller skolorna fräscha och hela. På skolan i Taytay reparerade vi bland annat
avrinningssystemet under året.
Ordentliga matpaket delades ut till behövande familjer inför jul.

Ghana
Inledning
Hoppets Stjärna har verkat i Ghana sedan 1983 och arbetet omfattar idag knappt 900 barn. De senaste
årens positiva utveckling med arbetet fortsatte under 2019.
Samarbetet mellan vårt lokalkontor, skolorna, och familjerna har under de senaste åren förstärkts.
•
•
•

Arbetet omfattar knappt 900 barn och deras familjer.
De akademiska prestationerna bland eleverna är stabila.
Under slutet av året inleddes en omfattande renovering av en skola.

2019
Våra skolor följer den nationella skolplanen, och förskolebarnen får de grundläggande kunskaper i
matematik och språk som de behöver för att börja grundskolan. Skolåret i Ghana börjar i september och
avslutas i juli. Under 2019 avslutade 267 barn förskolan med de rätta kunskaperna och flyttades upp till
grundskolan.
När vår nuvarande landschef, Charity, tog över ansvaret i november 2016 införde hon flera åtgärder och
förbättringar. Insatserna och samarbetet med skolorna har utvecklats löpande
under de senaste tre åren och har givit fina resultat.
Utbildning, skolmat och vatten.
Under 2019 hade vi cirka 900 barn på våra sex skolprojekt i södra delarna av Ghana. Alla barnen fick
skolmaterial inför skolstarten och sen löpande under året vid behov.
Skolans ledare är direkt ansvariga för att arbetet sköts på bästa möjliga sätt inom budgetramarna. Lärarna
involveras allt mer i beslutsprocesserna. Utlärningsmetoderna och böckerna vi använder i våra skolor har
standardiserats vilket har effektiviserat arbetet, och alla arbetar på samma sätt. Vi ger också lärarna
utbildningsmaterial löpande under året.
En viktig del, och stor budgetpost, av arbetet i Ghana har alltid varit skollunchen. 2017 satsade vi på att
servera även grötfrukost som komplement. Nu tre år senare märks flera positiva effekter. Barnen är
friskare, piggare och har lättare att följa med i undervisningen. Dessutom har barnen blivit bättre på att
komma i tid till skolan, då de inte vill riskera att missa frukosten. Att vi numera serverar två mål mat om
dagen är också en ekonomisk avlastning för barnens föräldrar. Många har svårt att sätta mat på bordet till
sina familjer.
Allt detta har påverkat skolresultaten och ambitionsnivån positivt. De akademiska resultaten har gått upp,
färre barn kommer för sent till skolan och frånvarofrekvensen har gått ner.
Tillgången till säkert dricksvatten är viktigt på Ghanas landsbygd. På fyra av våra sex skolor har vi vatten
inne på skolområdet, på de andra två i närheten. Den långsiktiga planen är att borra vattenbrunnar på de
två skolorna för att säkerställa vatten på skolområdet.

Renoveringar och byggnationer
Skolorna i Ghana byggdes på 1990-talet och renoveras regelbundet och vid behov. Dessutom uppgraderar
och bygger vi ut våra skolor. Under 2019 påbörjades en uppfräschning av skolan i Akobima och den
planeras vara kvar under första kvartalet 2020.
Julfirande
Sista skolveckan före jullovet anordnas julfester på alla våra projekt med mat, snacks, dans och sång. Vi
delar även ut matpaket till extra utsatta familjer inför jul vilket är väldigt uppskattat.

Haiti
Inledning
Under 2019 genomled Haiti ytterligare ett år med svåra ekonomiska problem och politiska oroligheter.
Under sensommaren och hösten lamslog våldsamma demonstrationer samhället under flera månader.
Många institutioner och skolor stängdes ner.
Två tredjedelar av befolkningen lever på mindre än 25 kronor om dagen, vilket är den nationella
fattigdomsgränsen. Andelen haitier med tillgång till rent dricksvatten är under 50%. Cirka 3,7 miljoner
haitier, en tredjedel av befolkningen, lever under akut matkris. Det beräknas stiga till 4,1 miljoner
invånare under 2020.
Inflationen under 2019 låg på 18%, för mat något högre, samtidigt har den lokala valutan försvagats
ordentligt de senaste åren.
Hoppets Stjärna har arbetat i Haiti sedan 1978. Vi arbetar främst med skolverksamhet och driver i dag sju
stycken skolor med knappt 3 500 elever under 2019. Alla barn får utbildning, skollunch och har tillgång till
både rent dricksvatten och toaletter. Vi arbetar även med olika byutvecklingsprojekt, vilka gynnar
tusentals bybor.
•
•
•

Arbetet omfattar nästan 3 500 barn i sju byar.
Sammanlagt fyra nya klassrum byggdes.
Allt fler barn når allt längre i sina utbildningar.

2019
Utbildning, mat, och hygien.
Hoppets Stjärnas arbete i Haiti har sedan 70-talet varit fokuserat på utbildning och byutveckling. Arbetet
har hela tiden varit långsiktigt för att kunna ge så många som möjligt så bra start i livet som möjligt.
För ett par år sedan ändrades flera lagar och regler inom utbildningssektorn. Bland annat förlängdes
grundskolan från att omfatta sex till nio år. Det blev och är en stor utmaning för Hoppets Stjärna. Vi
behöver fler klassrum, fler lärare, mer skolmaterial med mera. Stegvis anpassar vi våra skolor enligt de
nya förutsättningarna.
På våra skolor får barnen en bra grundutbildning av utbildade lärare och lunch. Under 2019 var den
viktiga skollunchen ordentligt hotad på grund av den höga inflationen och de politiska oroligheterna.
Barnen har även tillgång till dricksvatten och toaletter.
Vatten
Vi försöker säkerställa rent vatten för allt fler bybor i våra projekt. Vatten är en bristvara för stora delar av
befolkningen, och under 2019 grävde vi en ny brunn i byn Rigaud. Den är solcellsstyrd och ett väldigt
välkommet tillskott för byborna.
Djur
Hoppets Stjärna har delat ut djur till våra projektbarn i Haiti sedan 2009. Det har varit mestadels getter
men även hönor, får, och några enstaka kalkoner och kor. För många haitier fungerar getter som en
ekonomisk säkerhet och trygghet. Vid svåra tider, t ex en familjekris eller någon oväntat utgift så säljer
familjen en get för att kunna finansiera detta.

”Pay it forward” är en viktig del av programmet. Det betyder att den som tar emot en get måste ge bort
en killing till en skolkamrat. Ett liknande upplägg gäller även för de barn som får en höna. Vi har nu delat
ut cirka 2 000 getter och nästan lika många hönor.
Djurprogrammet är mycket uppskattat bland barnen och deras föräldrar.
Högre studier
Allt fler av våra fadderbarn når allt längre i sina utbildningar. Fler når högskola, universitet och olika
yrkesskolor. Dock har många svårt ta till sig de högre utbildningarna på grund av höga kostnader. Vi
försöker hjälpa ungdomar med dessa högre utbildningarna när vi kan. För närvarande är det sju
studenteter som får stöd från Hoppets Stjärna för högre utbildning.
Byggnationer och renoveringar
Förutom vattenbrunnen i Rigaud genomfördes löpande underhåll under hela året.
Vi byggde tre nya klassrum på skolan i Jeanton i den trångbodda skolan. Och i Marigot byggde vi ett
klassrum till för förskolan.
På skolorna i Dano och Bois Negresse byggde vi ut det existerande solcellssystem. I Bois Negesse satte vi
dessutom upp lampor i byn styrda av solceller.
Alla skolor fick kompletterande skolbänkar, stolar och nya skåp med första hjälpen-material.
Alla skolor blev också ommålade inför skolstarten i augusti.
Matpaket
Normalt arrangerar vi uppskattade julfester i våra skolor i december. Men på grund av de utdragna
protesterna i Haiti under hösten bestämdes det att vi skulle dela ut matpaket till barnen och deras
familjer. Kostsamt men nödvändigt och uppskattat.

Kenya
Inledning
Hoppets Stjärnas verksamhet i Kenya började via moderorganisationen Tältmissionen på 1970-talet. Vi
etablerade vårt arbete inom utbildning och byutveckling i början av kommande årtionde.
Vi ger kvalitetsutbildning till utsatta barn vid kuststaden Mombasa där den kommunala skolan är
eftersatt. Våra skolor är populära och eftersökta. Vi erbjuder bra utbildningsmöjligheter och då vi serverar
två mål mat varje skoldag är våra skolor ett attraktivt alternativ.
Den lokala ledningen följer utvecklingen på barnen noga. Skolresultaten och effekterna av det långsiktiga
arbetet är mycket goda.
Några höjdpunkter för det gångna året:
• Antalet barn och ungdomar inom Hoppets Stjärnas utbildningsenheter var 1 350.
• 100% av eleverna i avgångsklass åtta klarade examensproven för gymnasiet.
• 100% av de som gjorde de officiella avgångsproven från sömnadskursen klarade proven.
2019
Mikindani
Vår förskola i Mombasaförsorten Mikindani byggdes 1987 med stöd av SIDA och erbjuder undervisning
upp till grundskolans årskurs 3. Den är mycket populär och familjer står i kö för att få in sina barn på
skolan. De engagerade lärarna är från närområdet och känner till förhållandena väl, vilket underlättar
kontakten med familjerna. Under 2019 kom fler än 500 barn till skolan. De fick alla två mål mat om dagen,
hjälp med skolmaterial och skoluniform.
Matprogrammet är en viktig del av verksamheten och en viktig faktor för familjerna. Barnen får dels
grötfrukost vid niotiden och sen en ordentlig lunch. Barnen har tillgång till säkert dricksvatten och
toaletter.
Skolan renoverades löpande och ny skolutrustning köptes in.
Att vi erbjuder barn som inte har åldern inne att komma förskolan…..
Skolresultaten bland barnen är fortsatt stabila tack vare hårt långsiktigt arbete. 100% av barnen i skolan
årskurs tre klarade examensproven och flyttade över till årskurs fyra på vår grundskola Living Word.
Living Word Primary School
Vår grundskola Living Word öppnade 1999 och under jubileumsåret hade skolan fler än 300 elever.
Barnen får undervisning, skoluniform, skolmaterial och två måltider varje skoldag. Vid niotiden serveras
gröt och sedan lunch runt tolvtiden. Måltiderna intas på vår närliggande förskola där maten till alla
barnen på våra projekt i Mikindani tillagas. Barnen har tillgång till dricksvatten och toaletter.
Skolans dans- och sånggrupp har varit aktiv i flera år nu. Den utvecklas med ökad erfarenhet och tävlar på
nationell på.
Skolan scoutgrupp har varit verksam ett par år nu och har regelbundna träffar och aktiviteter.

Vid de nationella examensproven vid skolårets slut i oktober gick det väldigt bra för eleverna i
avgångsklassen. Alla 46 kvalificerade sig för High School.
Jimba
Vår skola i byn Jimba utanför Mikindani invigdes 2008. Det började som förskola men med åren har skolan
byggts ut. Under 2020 kommer den kunna erbjuda utbildning från förskola hela vägen upp till årskurs åtta
i grundskolan, vilket är sista årskursen.
Under 2019 bedrevs undervisning för runt 500 elever upp till årskurs sju. Alla barn får frukost och lunch.
Under 2019 renoverades skolan ordentligt. Vi färdigställde även ett par nya klassrum och nya toaletter.
Det är problem med dricksvatten i Jimba. Den vattenbrunnen vi grävde på skolområdet för några år sedan
är torr, så vi köper in vatten som levereras med tankbil och lagerhålls i en reservoar vid skolan.
Vi hoppas färdigställa köks- och matsalsbyggnaden under första halvåret 2020. Förhoppningsvis blir minst
ett klassrum till klart under samma period.
100% av eleverna i årskurs tre klarade examensproven som kvalificerade dem för grundskolans årskurs
fyra.
Yrkesskolan
Hoppets Stjärnas yrkesskola i Mikindani öppnade 2001. Vi har sedan dess erbjudit kurser i en rad olika
ämnen. Under 2019 kom 13 ungdomar och utbildade sig inom skrädderi, broderi, klänningstillverkning.
Fyra av eleverna tog examen via officiella prov. Samtliga klarade proven och har nu anställning eller har
startat egen verksamhet.
Övriga projekt
För att utveckla arbetet i Kenya det startats upp olika lokala utvecklings- och självförsörjningsprojekt. Tack
vare dessa kan vi förbättra arbetet på kort och lång sikt. Bland annat får sju ungdomar stöd från dessa
projekt för att gå på High School, och en på universitet.
För att kunna ge barnen en mer varierad skollunch har vi startat upp ett par frukt- och grönsaksodlingar.
Vi odlar bland annat majs, bönor och bananer. Odlingarna ligger på våra skolområden. En del av
produkterna säljs även på marknader i området. För de pengar vi får in från denna försäljning används
sedan för att köpa in andra basprodukter till matprogrammet.
För ett par år sedan startade vi ett vattenprojekt där vi renar brunnsvatten i vårt egna reningsverk i
Mikindani. På detta sätt så har vi tillgång till rent dricksvatten till alla våra barn i Mikindani.
HIV-epidemin är utbredd i Kenya, speciellt bland de utsatta grupperna i samhället. Vid våra skolor i
Mikindani är 120 barn smittade. De får bromsmediciner av staten. Hoppets Stjärna ger dem extra mat
förutom de måltider alla barn får vid skolorna. Familjerna får dessutom stöttning och rådgivning.

Lettland
Inledning
Hoppets Stjärna har arbetat i Lettland i snart 30 år. Sedan 1991 har fokus varit att förbättra situationen
för barn och ungdomar med funktionsvariationer och deras familjer, samt familjer med ekonomiska och
sociala svårigheter. Under 2019 omfattade arbetet över 720 barn och ungdomar.
En mycket viktig del av arbetet är programmet ”Familjer i kris” där cirka 170 utsatta familjer får
regelbundet stöd.
I Lettland samarbetar vi med lokala organisationen Velki Association. Tillsammans ger vi regelbundet stöd
till fem skolor för barn med funktionsnedsättningar. Vi anordnar utbildningsdagar och konferenser för
familjer, lettisk vårdpersonal och myndigheter. Vi ordnar sommarläger och stöder bildandet av
föräldrastödgrupper. Hundratals utsatta familjer får också ekonomiskt stöd.
En del av de 720 skoleleverna har långt hem och sover över på skolorna hela veckan. Andra åker hem
varje dag.
Några kortfakta för 2019:
•
•
•

720 barn och ungdomar stöttades.
14 föräldragrupper i 13 städer möttes regelbundet.
Sommarläger för 20 familjer anordnades.

2019
Studiehjälp
Under 2019 stöttades 720 barn, ungdomar och deras familjer på fem statliga skolor. Vi köpte bland annat
pedagogiskt utbildningsmaterial och specialutrustning. Vi ger barnen leksaker, spel och även
sportutrustning. Vi ser till så barn kommer iväg på utflykter till museum, musikevent och teater. De äldre
barnen gjorde arbetsplatsbesök.
Liepaja specialskola
På specialskolan i Liepaja studerade knappt 260 elever med olika funktionsnedsättningar under 2019.
Förutom stöd till skolutrustning, införde vi en ny typ av terapi för de yngre barnen som var väldigt
populär.
Flera utflykter anordnades och det äldre barnen besökte en utbildningsmässa så att de kan söka sig till
olika lämpliga skolor.
Spare specialskola
Skolan i Spare tog under 2019 emot sammanlagt 76 elever med olika funktionshinder. Under året köpte vi
bland annat 10 stycken cyklar till skolan så barnen kan cykla runt på det fina området. Vi köpte även in
fina skidkläder till de elever som åker och tävlar i längdskidor.
Ett nytt populärt program introducerades under hösten. LEGO robotbyggande som är en del av ”LEGO
Education We Do” motiverar eleverna att samarbeta, bygga, lösa problem och utforska allt medan de
fördjupar sitt lärande och utvecklar nya färdigheter. De fick utveckla logiskt tänkande, ordförrådet,
samarbetsförmågan med mera. Barnen i Spare gjorde även en del utflykter.

Zalite specialskola
Skolan i Zalite tog emot 75 barn och ungdomar dagligen under året. Förutom att vi stöttade den löpande
undervisningen ordnade vi så att barnen kom iväg på en rad utflykter inklusive teaterbesök. Vi
arrangerade transporter till simundervisning.
Rudzati specialskola
Skolan i Rudzati tog emot 52 barn och ungdomar under 2019. Skolan har fint grönområde med bland
annat en fotbollsplan. Skolan har en mycket dedikerad sportlärare som ser till så att barnen är aktiva inom
sport på olika nivåer.
Vi har regelbundet givit skolan sportutrustning, och under året fick de bland annat bocciaspel, och de
barnen som ville simma fick regelbunden transport till simhallen. Vi ordnade även en rad utflykter under
året till bland annat olika museum.
Riga 5 specialskola
Specialskolan i Riga tog under 2019 emot över 250 barn och ungdomar. Den har alltid varit uppdelad på
två adresser, och nu ska de slås ihop med ytterligare en annan skola på en helt ny adress. En av skolorna
flyttade under sommaren 2019. Den skola som inte flyttat ännu tar emot barn med svårare
funktionsnedsättningar, och för de barnen kan flytten vara en traumatisk upplevelse så det måste ske
stegvis.
De flesta föräldrarna uppskattar den nya moderna skolan även om invänjningsperioden för en del barn är
längre. Skolan ligger vackert i en tallskog med ren luft och fina grönområden.
Från skolan åkte två lärargrupper till Sverige på utbildningsresa. De tog med sig nya insikter och kunskaper
tillbaka till skolan för att utbilda barnen än bättre. Lärarna tycker att de nya lokalerna är inspirerande.
Föräldrastödgrupper
Programmet ”Familjer i kris” bygger på föräldrastödgrupper för föräldrar till barn med
funktionsnedsättningar. Dessa stödgrupper är ett viktigt komplement och ger en helhet för att förbättra
situationen för familjerna. Tillsammans med en professionell psykolog diskuterar, bearbetar och delar de
olika erfarenheter med varandra.
Psykolog Ilze arbetar regelbundet med 170 familjer i 14 grupper runtom i landet. Dessutom arrangeras
gruppmöten vid skolevent, helger och andra möten. Familjer får även individuell rådgivning och
informationsmaterial vid behov.
Genom detta arbete arrangeras även seminarier, konferenser och utbildningsdagar för familjer, lärare,
psykologer, socialarbetare och andra intressenter.
Den populära familjekonferensen genomfördes i februari 2019 och lockade 430 deltagare. Huvudtalare
var svenska psykologen Liria Ortiz.
Sommarlägren är en populär årligen återkommande aktivitet. Dessa är mycket uppskattade bland barnen
och deras föräldrar. Även 2019 arrangerades dessa i Spare.

Rumänien
Inledning
Hoppets Stjärnas arbete i Rumänien inleddes under julen 1989. Det började med hjälpsändningar med
förnödenheter efter kommunismens fall. Nu 30 år senare är arbetet indelat i flera fokusområden.
De kort- och långsiktiga effekterna för de olika områdena i ett av Europas fattigaste länder är väldigt goda,
och vi fortsätter utveckla arbetet på olika nivåer.
Arbetet i Rumänien under 2019:
• Fler än 210 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar får hjälp på olika sätt.
• Fler än 280 barn och ungdomar får stöd på våra fem center fokuserade på den romska
minoriteten.
• På våra två resurscenter för utsatta barn i Husi och Botosani får fler än 100 barn hjälp.
2019
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
Det övergripande målet har sedan vi började arbeta i Rumänien att underlätta social integration av barn
och ungdomar med olika funktionednedsättningar. Många förbereds för ett liv utan beroende av andra.
Detta sker på många sätt. Vi arbetar kontinuerligt med att höja utvecklingsnivån bland de med
funktionsnedsättningar. Vi utbildar föräldrar, och vi informerar samhället om de funktionsnedsattas
situation och rättigheter på olika sätt.
Utvecklingen hos de med funktionsnedsättningar följs noggrant upp och de individuella programmen
justeras regelbundet
Under 2019 kom över 210 barn och ungdomar med funktionsnedsättningar till våra center i Rumänien
och Moldavien, cirka 100 av dem är integrerade i skolor och förskolor.
Vi genomför en rad terapier, både individuella program och i grupp. De inkluderar bland annat utbildning,
beteende, konst, lek, språk, kommunikation, och sensorisk stimulation.
Några projekt och effekter under 2019:
- Under 2019 investerade vi mer än 9 000 timmar i barnterapi, dels i individuella program och dels i
olika gruppaktiviteter.
- Dessutom genomförde vi över 800 timmar i föräldragruppsupport!
- Sportaktiviteter är en viktig del av arbetet. Till exempel i Suceava, Moldavien, deltog fem barn i
judoträningar med stora framgångar.
- Ungdomsklubben i Iasi är aktiv och socialt viktig. De arrangerar en rad aktiviteter för bättre social
integrering.
- Vidareutbildning för lärare och utbildare genomfördes i Iasi, Suceava och Dorohoi.
- Hantverksklubben i Barlad är aktiv och anordnar regelbundna utställningar.
- I juli anordnades sommarlägret ”Steps towards light” för 300 föräldrar, barn med
funktionsnedsättningar och deras syskon.
- Hoppets Stjärna Rumänien är grundande medlemmar i två lobbyorganisationer (FONSS och
FOPCD) och arbetar kontinuerligt via dem för att förbättra situationen för barn med
funktionsnedsättningar och dess familjer.

Helhjärtat för romerna
Verksamhetsområdet ”Helhjärtat för romerna” startade 2014 med en rad olika insatser.
Det är ett långsiktigt förändringsarbete med fokus på utbildning, hälsa, och strukturella frågor för en
bättre integrering av utsatta romerna i samhället.
2015 öppnade vi det första resurscentret i Valea Seaca och fyra till öppnades under 2016. Till de fem
centren kommer sammanlagt 280 barn och ungdomar regelbundet. De får läxhjälp, extraundervisning,
och lunch. På centren får barnen och dess familjer låna duschar och tvätta kläder i tvättmaskiner.
Sammanlagt investerades 7 100 timmar på utbildningsstöd och olika utvecklingsaktiviteter för dessa barn
och ungdomar. Över 700 timmar spenderades på föräldrastöd, gruppsamtal, föräldrautbildning med
mera.
På centren får barnen skolmaterial och böcker, och familjerna får materiellt stöd i form av skor, kläder och
mat.
Resultaten bland barnen som kommer till centren är mycket goda. Barnen integreras bättre i skolorna och
deras självkänsla växer. 100% av barnen förbättrade sina grundkunskaper inom olika skolämnen, inklusive
det rumänska språket.
100% av barnen från förskolan flyttades upp till grundskolan. Nästan alla barn i grundskolan flyttades upp
till nästa årskurs. De som inte flyttades upp hade intellektuella funktionsnedsättningar och
inlärningsproblem.
En viktig del i arbetet är att utbilda barnen i mänskliga rättigheter och jämlikhet. Ett fokus är att se till så
flickorna avslutar grundskolan och försöker studera vidare.
Resurscentren anordnar en rad extraaktiviteter för att utveckla barnen inom flera områden. Det anordnas
läsklubbar, fotbollsträning, hantverkstillverkning, utflykter, museibesök, med mera. Födelsedagar och
högtider uppmärksammas. Under sommarlovet 2019 arrangerades sommar- och fotbollsläger.
Sedan starten 2014 har vi delat ut boskap i byarna. Under 2019 delades får och getter ut i Dimacheni. En
familj fick ett växthus.
Sömnadskurserna i byarna fortsätter. Under 2019 fortsatte dessa utbildningar i Dimacheni och i Valea
Seaca ett dussintal kvinnor gick sömnadsutbildning. Dessa kurser ger en möjlighet till självförsörjning och
extrainkomster.
I Babadag har vi startat en förskolegrupp för ett dussintal romska barn. De är inte integrerade i lokala
förskolan och hotas av utanförskap från tidig ålder. Detta gör skillnad nu och kommer göra stor skillnad på
sikt.
Genom ett privat initiativ donerades en brandbil till kommunen Murgeni.
Ungdomsklubben i Murgeni är aktiv och genomförde en rad aktiviteter för att förbereda dem för
vuxenlivet, och var med och organiserade sommarlägret under 2019.

Resurscenter
I byarna Botosani och Husi driver vi resurscenter för barn med en utsatt social situation, där föräldrarna
inte har möjlighet att hjälpa sina barn till en normal skolgång. Barnen som kommer till dessa resurscenter
får hjälp med läxläsning och de får ett mål lagad mat. Barnen får även skolmaterial, böcker, kläder och
skor. Resultaten i skolan är mycket goda och barnen känner en bättre självkänsla och visar ökat intresse
för sin utbildning.
Centret i Husi ingår i ett större projekt där vi samarbetar med ett halvdussin andra organisationer där
Hoppets Stjärna har det övergripande ansvaret. Målet för detta projekt är att förbättra social integration
och bekämpa fattigdom och diskriminering i marginaliserade områden i Husi genom att erbjuda
integrerade tjänster för över 500 personer som hör till målgruppen.
Förutom läxläsning och extraundervisning gjordes det en hel del skoj. De uppmärksammade högtider och
födelsedagar. De spelade teater, ordnade lekar och tävlingar. De gjorde även studiebesök på olika
arbetsplatser. Det ges även föräldrasupport regelbundet.
Entreprenörsskola
Under 2016 introducerade vi en entreprenörsskola, Focus Business School. Rumänien är i stort behov av
företagare och arbetstillfällen, och Focus Business School ger grundläggande utbildning i att starta och
driva företag. Utbildningen är även en viktig del i vårt romerarbete, då den lär eleverna att tänka på ett
nytt sätt inom ekonomi. Hundratals vuxna har deltagit i kursen och resultaten är mycket goda.

Ryssland
Inledning
Hoppets Stjärnas samarbetspartner i Ryssland är lokala organisationen Help to Children Charity
Foundation, vilken är baserad i St. Petersburg. 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. Arbetsnamnet för aktiviteterna är ”You are not alone”.
Sammanlagt nås över 500 personer via detta arbete. Mottagarna är främst barn och ungdomar, men även
utsatta familjer.
2019
Grace Center
Grace Center i St. Petersburg är huvudkontoret för Help to Children. Centret är ett familjecenter där
föräldralösa ungdomar får hjälp att acklimatisera sig efter att de lämnat olika institutioner. De flesta är av
dem är unga ensamstående mammor. På Grace får dessa ungdomar möta vuxna som ger dem stöd och
uppmuntran och hjälper dem utvecklas till självständiga människor med stärkt självkänsla.
Personalen på projektet utarbetar en individuell plan för varje ungdom som kommer till dit. De får lära sig
att sköta en hushållskassa, laga mat, tvätta kläder med mera. De får husrum, mat, kläder och mediciner.
Det hålls samtal genom gruppmöten och individuella samtal.
De ensamma mammorna får hjälp med att söka arbete och hjälp med att aktivera sina barn i olika
kulturella och sociala evenemang. Det arrangeras utflykter till museum och kulturevent. Under 2019
besöktes bland annat ett vetenskapsmuseum, och olika turistattraktioner runt St. Petersburg inklusive
kyrkor, kloster och parker.
Flera seminariums arrangerades inklusive ett som hette ”moderna vägar att hitta ett jobb”. 16 av
mammorna på centret har nyligen hittat nytt arbete. Mammornas möjligheter att arbeta har ökat då
centret har öppnat dagverksamhet för de små barnen.
Arbetet med de unga mödrarna och ungdomarna sker långsiktigt och dedikerat. Målet är hela tiden att de
ska klara sig själva efter en tids stöd. Alla 46 personer som bor på centret serveras fyra måltider om
dagen.
Under hela året firas högtider som jul, påsk, och födelsedagar på centret.
Sommarläger på Camp Grace
Det nya sommarlägerhuset stod klart 2018 och ligger 60 kilometer utanför St. Petersburg. Under 2019
spenderade ensamstående mammor med sina barn från Grace Center ett tiodagarsläger där, och dagarna
var fullmatade med olika aktiviteter. Lek, simning, bakning blandades med utflykter och
utvecklingssamtal. Dessa läger är verkligen stärkande för mammorna och barnen.

Runt St. Petersburg
Arbetet sträcker sig även till städer runt St. Petersburg, och dessa projekt ligger alla mellan 60-150
kilometer från Grace Center. Det är statliga internatskolor och socialcenter för barn med olika
funktionsvariationer.
För dessa barn och ungdomar arrangeras en rad aktiviteter för att stötta deras utveckling
utbildningsmässigt, socialt och kulturellt. Högtider och födelsedagar uppmärksammas för att barnen ska
känna sig uppskattade. De yngre barnen får mat och snacks regelbundet, och de äldre barnen får
hygienartiklar så de kan sköta hälsa och hygien.

Trinidad
Inledning
Arbetet i Trinidad påbörjades 1987 av Naomi Reid och hennes familj. Drygt 30 år senare är hon
fortfarande verksamhetschef.
Våra två förskolor i Trinidad välkomnade drygt 100 barn under 2019.
Båda skolorna ligger i förorter till huvudstaden Port of Spain med många fattiga och utsatta familjer.
Grundskolan i Trinidad är på pappret tillgänglig för alla, då den är både gratis och obligatorisk.
Verkligheten är dock lite annorlunda då det krävs att barnen gått på förskola innan de börjar grundskolan,
och där fått grundläggande kunskaper.
53 elever från våra skolor avslutade sin förskoletid och började sen grundskolan. De kunde då alfabetet,
skriva och läsa enkla meningar, identifiera färger och siffror och annat som krävs för att börja
grundskolan. Moral och social färdigheter för deras ålder som också är viktiga klarades av.
2019
Maloney
Förskolan i Maloney var vårt första projekt i Trinidad och öppnade 1987. 30 barn avslutade sina
förskolestudier på skolan 2019 och började grundskolan.
St. Joseph
Förskolan i St. Joseph öppnade 1997, och vid skolårets slut 2019 avslutade 20 barn sina studier och
fortsatte i grundskolan.
Träffarna på skolområdet med fattiga familjer som inleddes 2017 har fortsatt sedan dess. De får mat,
kläder och moraliskt stöd.
Övrigt
Under året köptes nya skolmöbler in. Löpande service av utrustning och faciliteter gjordes både inom- och
utomhus för barnens trevnad och säkerhet.
Under 2019 gjordes flera utflykter med skolornas barn. Den stora höjdpunkten för barnen var besöket på
den stora brandstationen inne i huvudstaden Port-of-Spain. Utflykten avslutades med besök på pizzeria
med ett populärt lekrum.
Under sommarlovet anordnades även ett sommarläger kallat Star of Hope Precious Summer Camp. Det
var temadagar då barnen kom till skolan för att leka, spela spel och olika inlärningsaktiviteter. Barnen fick
också snacks och dryck.
Självklart ordnades det ordentlig julfester på båda skolorna. Barnen dansade, sjöng, lekte och åt god mat.
De fick också julklappar från jultomten som kom på besök.

Antalet människor som flytt från närliggande Venezuela har ökat. En del hamnar i Trinidad, och många av
dem sover under bar himmel på gatorna runtom i Port of Spain. Vår personal gjorde en hjälpinsats och
delade ut madrasser till 30 av dem för att de ska kunna sova lite bättre tills deras migrationsstatus kan
avgöras.

