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STYRETS BERETNING
2011
Generelt
Internasjonal Barnehjelp Norge (IBHN)
ble stiftet den 9. mars 2011.
Organisasjonens forretningsadresse er i
Oslo. Organisasjonen har i tiden etter
stiftelsen arbeidet med en rekke
praktiske ting i forhold til selve
organisasjonen. Ved å være en del av et
større, internasjonalt nettverk har IBHN
også hatt hyppige kontakter med
søsterorganisasjoner både i Amerika og
India.
IBHN sin prosjektportefølje begrenser
seg i dag til fjernadopsjonsprogrammer i
New Delhi og Bangalore. Oppfølging av
denne porteføljen betjenes i dag av
daglig leder.
Arbeidet i styret har i 2011 i hovedsak
vært knyttet til omfattende revideringer
av organisasjonens vedtekter. I
oppstartåret hadde IBHN heller ikke satt
de store måloppnåelser. Imidlertid er
arbeidet godt i gang, og det tas sikte på
at styrets forslag til reviderte vedtekter
blir orientert om på årsmøtet i 2011.
Det ble avholdt 1 stiftelsesmøte og 1
styremøte i løpet av 2011, der 4
styresaker ble behandlet.
Styret i 2011 bestod av:
Styreleder: Odd Magne Reitevold
Nestleder:
Ola Grønn-Hagen
Styremedlemmer:
Rick Carlton
Varamedlemmer:
Astrid Strøm
Inger Sylvia Johannesson

Årets resultat
Årets resultat ble et underskudd på kr.
14.743,01 som gir organisasjonen en
negativ egenkapital.
Personal, helse, miljø og sikkerhet
Per 31.12. hadde vi ingen betalte
årsverk. Alt arbeid så langt er utført
vederlagsfritt av daglig leder. I den
forbindelse ansees både arbeidsmiljøet
og sykefraværet som meget
tilfredsstillende.
Ytre miljø
Virksomheten både i Norge og India har
marginal påvirkning på det ytre miljøet.
Sammen med vårt eget kontor og våre
indiske partnere har vi et sterkt fokus på
bærekraftigheten i vårt utviklingsarbeid.
Temaet er også sentralt i alle prosjekter.
Likestilling
På grunn av manglende ansettelser
består staben i dag av 1 mann (på
frivillig basis).
Framtidsutsikter
I årsregnskapet er forutsetningen om
fortsatt drift lagt til grunn. Det er etter
styrets oppfatning ikke forhold som
skulle tilsi noe annet, selv om
organisasjonen så langt har opparbeidet
en negativ egenkapital. Styret har
igangsatt flere konkrete aktiviteter for å
rette opp dette: verving av faddere,
donering av bidrag fra individuelle/
firmaer samt søknader til ulike
institusjoner om økonomisk støtte.
Oslo 8. juni 2011

Odd Magne Reitevold, styreleder

OM INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE

Visjon
Etablere IBHN som en støtteorganisasjon for “søsterorganisasjoner” i nyindustrialiserte,
mindre utviklede og utviklingsland for organisasjoner som støtter og koordinerer vårt formål.

Formål
Støtte til organisasjoner i nyindustrialiserte, mindre utviklede og
utviklingsland som støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig
berikende miljøer for fattige barn over hele verden.

PROGRAMARBEID
Internasjonal Barnehjelp Norge jobber etter følgende prinsipper:









Ta hensyn til kjønn, fordi utviklingsprosjekter virker ulikt på menn og kvinner.
Ha barna og deres rettigheter og behov i sentrum.
Bygge kapasitet blant dem vi jobber med og hos våre lokale
samarbeidspartnere.
Fremme deltakelse, og involvere målgruppene fra prosjektet planlegges til det
avsluttes.
Tenke bærekraft. Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold skal
ses i sammenheng med utviklingsstrategiene – og prosjektene skal planlegges
med tanke på ”et liv etter Faf”.
Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne til
selv å skape endring.
Fremme åpenhet og innsyn.

Samarbeidspartnere i India
Child Aid Organizations India vil stå for alt operativt ansvar for IBHN sin
prosjektportefølje i India når kontoret er ferdigetablert. Foreløpig betjenes
samarbeidspartnerne direkte fra IBHN kontoret i Norge.
Child Aid Organizations
India

Prosjekter

Ansatte

CAO India

Overordnet ansvar og koordinering av
samarbeidspartneres programaktiviteter,
administrasjon, finans og PR-aktiviteter

1

CWD India



Fjernadopsjon

1

MASARD Bangalore



Fjernadopsjon

3

Kort introduksjon til CWD

CWD sitt formål:
Å intervenere og skape en ny framtid for barn som bor I slummen I forskjellige deler av
Delhi og områdene rundt, gjennom et omfattende fjernadopsjonsprogram som består av
fem hovedkomponenter: utdanning, helse, ernæring, familieutvikling og
samfunnsutvikling. Vi erkjenner at utdanning er en nøkkelfaktor for å kunne forstå
hvordan fattigdom skal bekjempes. Hvis jeg er bevisst på mine rettigheter som en indisk
borger kan jeg også være med på å påvirke det. Men, om jeg er for sulten eller opptatt
med å skaffe meg mat, er det ikke sikkert at jeg er I stand til å lære. Og, jeg kan ikke
påvirke min egen situasjon om jeg har en dårlig helse. Dersom familiesituasjonen min
heller ikke fungerer bra kan det resultere I at jeg blir umotivert til å gå på skole. Sist,
men ikke minst, hvis nabolaget ikke er velfungerende hvordan kan du da vente at jeg er
godt motivert?

Kort introduksjon til MASARD

MASARD er en frivillig grasrotorganisasjon som holder til i Bangalore. Organisasjonen
ledes av en gruppe utdannede sosionomer og andre velkvalifiserte personer med
interesse for utviklingsarbeid . Siden 1983 har vi bidratt til at en positiv utvikling for de
mest sårbare gruppene i samfunnet i våre arbeidsområder. Vi fokuserer særlig på
kvinner og barn i slummen i byene og i landsbyer i delstatene Karnataka, Tamilnadu,
Maharashtra, Andhra Pradesh og Goa. MASARD er lovlig registrert hos Regjeringen i
India, og lokale givere får skattefradrag for sine bidrag til organisasjonen. Vi har også
permanent tillatelse til å motta penger fra utlandet.
MASARD sitt overordnede mål er en verden fri for alle former for forskjeller og hvor
enkeltindivider blir gjort i stand til å ta vare på seg. Her kan mennesker leve uten
fattigdom, sykdom eller sult. Dette gjøres i en harmonisk balanse mellom mennesket og
naturen.
For å realisere sitt formål vil MASARD prioritere prosessen med å styrke de undertrykte
og sårbare deler av samfunnet, fremme økonomisk uavhengighet og sosial rettferdighet
gjennom strategisk deltakelse av slike grupper i planleggingen. Dette gjøres ved å
arbeide i partnerskap med alle samfunnsetater: staten, andre ikke-statlige
Utdanning
organisasjoner eller andre grupperinger i samfunnet. Gjennom dette samarbeidet skal
det harmoniske forholdet mellom mennesket og naturen bevares, beskyttes og
fremmes!

Temaområder og tilhørende prosjekter
IBHN – gjennom sine indiske samarbeidspartnere - jobber særlig innenfor tre tematiske
områder:
1. Utdanning
2. Helse og Hiv/aids
3. Kapasitetsbygging av lokalsamfunn

Glade barn på vei til dagens skoleundervisning. Utdanning i IBHN sitt fjernadopsjonsprogram er en av tre prioriterte tematiske områder.

Fjernadopsjonsprogrammet
Gjennom fjernadopsjonsprogrammet ønsker vi å bidra til at barn får oppfylt sine
rettigheter, slik at de kan ta ressursene sine i bruk til beste for seg selv og samfunnet
rundt.
I fjernadopsjonsprogrammet står barna i sentrum. For å skape tryggere oppvekstvilkår
og hjelpe omgivelsene til å ta seg av barna sine, fokuserer vi også på familien og
lokalsamfunnet. Programmet har derfor en langt større målgruppe enn fadderbarna.
På grunn av tradisjoner, fattigdom, utrygghet og dårlig kvalitet på mange skoler
får færre indiske jenter mulighet til å fullføre skolegangen sin. Derfor er rundt 80 prosent
av fadderbarna er jenter.
Fjernadopsjonsprogrammet består av fem hovedkomponenter tilknyttet en
rekke aktiviteter (eksempler):
 Utdanning
o Støtte til skoleuniform, skolemateriell, transport og skolepenger
o Støtte til skolenes infrastruktur, utstyr og skolemiljø
o Uformell utdanning for barn og unge som har sluttet på skolen
o Yrkesrettede kurs
o Studieklasser, eksamensforberedende klasser og foreldremøter
o Kreative workshops, personlig utvikling og hobbyklasser
o Små bibliotek med bøker og CD-er



Helse
o Helsesjekk for barn og lokalsamfunn
o Støtte ved kritisk sykdom



Ernæring
o Felleskjøkken eller matrasjoner
o Ernæring for underernærte barn og voksne (særlig gravide og eldre)



Familieutvikling
o Støtte til å skape/utvikle egen arbeidsplass
o Små reparasjoner av hus
o Veiledning



Lokalsamfunnsutvikling
o Bevisstgjøring om blant annet helse, hygiene, hiv/aids og pubertet
o Selvhjelpsgrupper for kvinner, ungdomsgrupper, landsbyutviklingsgrupper
o Rettighetsarbeid i forhold til menneskerettigheter, kvinners rettigheter og
barns rettigheter
o Vann

Sammensettingen av komponentene er tilpasset barnas, familienes og lokalsamfunnenes
behov. Behovene på landsbygda er for eksempel forskjellig fra behovene i
storbyslummen.
Av pengene som overføres til programmet, er en del reservert de barna som til enhver
tid ikke er tilknyttet en fadder slik at alle barn får samme støtte uavhengig av
faddertilknytting. Det faglige støtteapparatet hos våre samarbeidspartnere består av
sosialarbeidere og andre feltarbeidere. De er hjørnesteinene i prosjektene, og har blant
annet ansvar for å planlegge og implementere aktiviteter, oppfølging av barn, familier og
lokalsamfunn samt rapportering til CAO India sitt hovedkontor og derigjennom til våre
givere.
Hovedkontoret til vår søsterorganisasjon CAO India koordinerer arbeidet, gir veiledning
til samarbeidspartnere og sørger for faglig påfyll, monitorering og evaluering av
programmet.

Om fadderbarn
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Ved utgangen av
2011 hadde vi
125 fadderbarn:
79 % jenter
21 % gutter

100 %

Hjemmeside
Hjemmesiden ble ferdigdesignet i 2011 men er fremdeles gjenstand for videreutvikling.
Vår hjemmeside er både på norsk og på engelsk. Hjemmesiden er en integrert del
av hjemmesidene til våre søsterorganisasjoner i både Amerika og India, henholdsvis
Child Aid Organizations International i Amerika og Child Aid Oorganization India.
www.childaidorganizations.org

Sosiale medier
Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller
webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller ﬂere mennesker (brukere).
Nøkkelen til suksess i sosiale medier er viral markedsføring og kommunikasjon; få folk til
å bringe ditt budskap videre.
Sosiale medier i stor grad gjør det mulig og oppfordrer til at brukeren selv kan generere,
publisere og dele innhold. IBHN har integrert både facebook og twitter i sine

hjemmesider. I tillegg har vi også integrert picasso for opplastning av alle typer bilder og
YouTube hvor vi vil legge ut diverse prosjekt-/programvideosnutter.
Sosiale medier er en viktig arena for markedsføring og informasjonsdeling, noe IBHN
ønsker å satse målrettet på i årene fremover.

Odd Magne Reitevold

Ola Grønn-Hagen

Styreleder

Nestleder

Rick Carlton
Styremedlem

