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OM INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE

Barn og undervisning – for jenter spesielt - henger nøye sammen med IBHN sine prioriteringer.
På vei til skole i nye klær!

Visjon
Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i utviklingsland.
Formål
Å bedre levekår for barn i utviklingsland gjennom:
Fjernadopsjonsprogram.
Støtte til barnehjelpsorganisasjoner i utviklingsland.

Å bedre levekår for barn i utviklingsland er IBHN sitt formål. I 2014 ble det gjennom våre programmer distribuert
nærmere 140.000 doser A-vitamin til barn under 5 år!
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Internasjonal Barnehjelp Norge og dets samarbeidspartnere
Internasjonal Barnehjelp Norge: Stiftet som et svar på en av India’s moderne
tragedier, et land hvor anslagsvis 80 millioner av verdens 143 millioner hjemløse
barn bor. Og, hvor det bor ufattelige mange flere barn og familier i en bunnløs
fattigdom, underernæring og håpløshet.
I Norge samler vi inn penger for å kunne arbeide i India med fjernadopsjon, utdeling
av vitamin A til barn under 5 år og diverse, generell støtte til indiske
barnehjelpsorganisasjoner.
SevaChild International: Ikke-religiøs organisasjon med sitt hjemmekontor i Los
Angeles, California. I USA arbeider organisasjonen med rekruttering av faddere til
arbeidet i India og innsamling av penger til vitamin A programmet i India til barn
under 5 år. I tillegg samles det også inn penger til diverse, generell støtte til indiske
barnehjelpsorganisasjoner.
SevaChild India: SevaChild India er tilknyttet en internasjonal allianse av
hjelpeorganisasjoner for barn opprettet som et svar på den uutholdelige situasjonen
som millioner av Indias underprivilegerte barn lever under (Internasjonal Barnehjelp
Norge og SevaChild International). Organisasjonen er en medlemsorganisasjon for
indiske organisasjoner der selv de minste indiske frivillige organisasjonene kan være
medlemmer for å dele erfaringer med hverandre, utnytte sine resursser bedre og
tiltrekke seg mer støtte fra både lokale, nasjonale og internasjonale
finansieringskilder. SevaChild India koordinerer midler fra Internasjonal Barnehjelp
Norge og SevaChild International, i tillegg til generell pengeinnsamling og
fadderverving i India.

Internasjonal
Barnehjelp
Norge

SevaChild
India

SevaChild
International

Vi er alle 3 organisasjoner en integrert del av hverandre. I tillegg er SevaChild India
også vår implementerende hånd i India!
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Hvordan bruker IBHN de innsamlede midlene?

Bruk av innsamlede midler

17%

Innsamlet
Administrasjon

83%

IBHN har som mål å bruke minst mulig av de innsamlede midler til administrasjon. I 2014 klarte vi å hold
administrasjonsprosenten på 17%, mens hele 83% av de innsamlede midlene gikk til formålet.

Våre to hovedaktiviteter – fjernadopsjonsprogram og distribusjon av vitamin A utgjør hovedaktivitetene i våre
programmer.

Hovedaktivitetene i våre programmer implementeres av SevaChild India og medlemsorganisasjoner over hele India.
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PROGRAMARBEID
Komponenter i vårt fjernadopsjonsprogram
1. UTDANNING
Hvorfor får gutter som oftest utdanning i India, ikke jenter?
At jenter blir behandlet som en byrde og sett på som mindreverdige i forhold til sine
mer feirede brødre, er helt vanlig i store deler av India, spesielt i landsbyer og i
utkantstrøk. Familier sparer penger til utdanning for sine sønner, men ikke døtre.
Unge enker må leve et skjebnebestemt liv med å ta seg av sin svigerfamilie.
India har lang tradisjon for læring og utdanning. Landet presenterer et bilde av
imponerende vitenskapelig og teknisk fremgang, samtidig som det fremviser massiv
analfabetisme og et svakt utdanningssystem.
Ifølge beregninger fra UNESCO er mere enn 30% av befolkningen over 15 år
analfabeter. Bare tre av ti indiske jenter fullfører ti års grunnutdanning! Synes du da
det er merkelig at omtrent 80% av våre fadderbarn er jenter?
Utdanning er en veldig effektiv måte å skape utvikling på og dermed en vei ut av
fattigdommen. Barn som fullfører sin utdanning får kunnskap som gir en langt bedre
mulighet for arbeid og inntekt når de blir voksne. Gjennom vår pedagogiske
tilnærming i utdanningen ønsker vi å bidra til at tusenårsmålene til FN når det gjelder
utdanning, kan oppnås. Etter hvert som barna i våre fjernadopsjonsprogrammer blir
eldre, vil høyere utdanning i en rekke former gjøres tilgjengelig for ungdom som
ønsker å studere videre. Filosofien her er å gjøre studentene bedre klar for
arbeidslivet gjennom egnede arbeidsplasser i forhold til den utdanningen de har.

Hvordan kan vi tillate at jenter ender opp slik i alt
for ung alder?

De burde heller brukt tiden på utdanning
Skjønner du problemet?

Gi meg utdanning da vel!
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2. HELSE OG HIV/AIDS

Helse og HIV/Aids – en virkelighet når man vokser opp i et land som India!
Helse og fattigdom har ofte en sammenheng. Selv om god helse er en menneskerett,
er det langt fra en realitet i India. Det er fortsatt langt igjen før alle mennesker i India
kan leve et verdig liv med god helse. Fattigdommen må bekjempes og bærekraftig
utvikling må etableres, i tillegg til helsebringende tiltak.
En stor del av Internasjonal Barnehjelp Norge (IBHN) sitt program er å informere
gjennom kampanjer. Målet er å vekke oppmerksomhet rundt helse og en bedre
helsetjeneste. Tre av FN sine tusenårsmål er direkte knyttet til problemene.




Tusenårsmål nummer 4: Å redusere dødeligheten blant barn under 5 år til 2/3
fra 1980 til 2015
Tusenårsmål nummer 5: Å redusere dødeligheten blant kvinner som føder med
¾ fra 1990 til 2015
Tusenårsmål nummer 6: HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer skal
være utryddet innen 2015.

3. KAPASITETSBYGGING AV LOKALSAMFUNN
Målet med lokalsamfunnsprogrammer er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn basert
på sosial likhet og gjensidig respekt. Det sentrale i programmet er at enkeltindivider
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og grupper gis mulighet til å bruke sine evner og kompetanse til å skape endringer i
sitt lokalmiljø. IBHN ønsker spesielt å inkludere kvinner, minoritetsgrupper og andre
marginaliserte grupper i slikt arbeid. Slikt arbeid er viktig i så vel storbyslum som på
landsbygda – begge er områder som IBHN aktivt jobber i i dag. Vi har sett hva slikt
arbeid gjør positivt med mennesker, f.eks. gjennom grupper som aktivt kan jobbe mot
alkolisme, ungdomsgrupper, selvhjelpsgrupper etc. etc.

Ulike typer arbeid som enkelt kan utføres i lokalmiljøet er en viktig faktor i samfunnsutviklingen

Fattigdom og økende befolkning legger et stort press på miljøet mange steder. Når
det drives rovdrift på jord, skog og andre naturlige ressurser, og mennesker blir
presset til å arbeide mer enn sin yteevne, har folk vanskeligere for å overleve. Mange
flytter inn til byene, der de må bo i slumstrøk med fare for helse og sikkerhet.
Befolkningsveksten for land i nord er 0,5% mens i sør er den på 2%. Barn er en viktig
ressurs i fattige land, blant annet for å sikre alderdommen. Å få mange barn, øker
sjansene for å bli tatt vare på når man blir gammel. Barn er også ofte en ekstra
inntektskilde, da mange jobber for å livnære familien. Dette fører med seg en stadig
befolkningsøkning som igjen øker presset på naturressursene – som i sin tur hindrer
en bærekraftig utvikling.

Oversikt over bærekraftig utvikling: ved sammensmeltningen av de tre områdene vil effekten være optimal til formålet!
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PROGRAMARBEID
Vitamin A-programmet

Antall barn i programmet
2015 prognose

2014

Antall barn i programmet

2013
0

400000

800000

Internasjonal Barnehjelp Norge sammen med sine samarbeidspartnere har hatt en fantastisk utvikling i programmet for
vitamin A distribusjon til barn under 5 år.

4. Hva er vitamin A?
a. Introduksjon
Vitamin A kalles ofte «øyets vitamin» og er et fettløselig vitamin. Vitamin A
fungerer i kroppen som en viktig antioksidant og er spesielt viktig for
kroppens forsvar mot virus (forkjølelse og influensa). Ettersom vitamin A er
fettløselig må man være forsiktig med å innta for mye av vitaminet. Dette i
kontrast til vannløselige vitaminer slik som vitamin C. Vitamin A lagres i
kroppens fettvev og et friskt menneske kan ha lagre som varer i mange år.
Av denne grunn kan man i korte perioder klare seg med et lavt inntak av
vitamin A. Vitamin A ble først framstilt syntetisk i 1947.
Vitamin A er nødvendig for:






Godt syn
Normal vekst og bendannelse
Glatt hud og slimhinner
Hormondannelse
Motstandskraft mot infeksjoner og kreft

I et land som India er vitamin A anbefalt i 2 årlige doser for alle barn under
5 år. I Norge får barn i samme alder i seg vitamin A gjennom et «normalt»
kosthold.
b. Internasjonal Barnehjelp Norge, sammen med sine samarbeidspartnere,
startet arbeidet med vitamin A programmet i 2013 i 3 delstater i India. I
2014 ekspanderte programmet til 14 delstater.
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Om fadderbarn

HIM JYOTI
Gutter
Jenter
MASARD
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Ved utgangen av
2014 hadde vi
192 fadderbarn:
72 % jenter
28 % gutter

100 %

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
bare 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

Barn i våre programmersammen med sin lærer

o
o
o
o
o
o

Barn i våre programmer som gjør lekser sammen

Støtte til skoleuniform, skolemateriell, transport og skolepenger.
Støtte til skolenes infrastruktur, utstyr og skolemiljø.
Uformell utdanning for barn og unge som har sluttet på skolen.
Yrkesrettede kurs.
Studieklasser, eksamensforberedende klasser og foreldremøter.
Kreative workshops, personlig utvikling og hobbyklasser.
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o Små bibliotek med bøker og CD-er.



Helse

Klar for hjerteoperasjon

HIV-AIDS bevisstgjøringsprogram

o Helsesjekk for barn og lokalsamfunn
o Støtte ved kritisk sykdom



Ernæring

For å kunne lære trengs også mat. Fra et skolekjøkken i et av våre arbeidsområder!

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

Her læres kokekunst

Forbedringer trengs her

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



Lokalsamfunnsutvikling

Samfunnsutvikling betyr at alle skal delta

Også vi er en del av samfunnet!

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,
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familier og lokalsamfunn samt rapportering til SevaChild India sitt hovedkontor og
derigjennom til våre givere.
Hovedkontoret til vår søsterorganisasjon SevaChild India koordinerer arbeidet, gir
veiledning til samarbeidspartnere og sørger for faglig påfyll, monitorering og
evaluering av programmet.
Ifølge indisk statistikk fullfører bare tre av ti indiske jenter ti års grunnutdanning!
Jenters stilling i det indiske samfunnet er mere å betrakte som en handelsvare
snarere enn som koner i voksen alder. IBHN vil på sin måte – og gjennom ulike
bevisstgjøringsprogrammer – argumentere for likeverd mellom kjønnene.
Utvalgte bilder fra alle 5 komponenter i vårt fjernadopsjonsprogram

Utdanning av jenter – kjernen i vårt fjernadopsjonsprogram

Vi trenger mat for å kunne lære!

Forbedring av boforhold – før

Helsekontroll av barn

Undervisning i alkolismens ødeleggelser av familier

og

etter
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Introduksjon til MASARD (fjernadopsjonsprogrammet)

PROGRAMARBEID
Internasjonal Barnehjelp Norge – som er en del av et internasjonalt nettverk - arbeider
etter følgende prinsipper:









Tar hensyn til kjønn – og spesielt fremmer jenters deltakelse - fordi
utviklingsprosjekter virker ulikt på menn og kvinner.
Har barna – og spesielt jenter - og deres rettigheter og behov i sentrum.
Bygger kapasitet blant dem vi jobber med og hos våre lokale
samarbeidspartnere.
Fremmer deltakelse – spesielt blant jenter - og involverer målgruppene fra
prosjektet planlegges til det avsluttes.
Tenker bærekraft. Økonomiske, sosiale, politiske og miljømessige forhold skal
ses i sammenheng med utviklingsstrategiene – og prosjektene skal planlegges
med tanke på ”et liv etter IBHN”.
Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne til selv å
skape endringer.
Fremme åpenhet og innsyn.

IBHN – gjennom sine indiske samarbeidspartnere - jobber særlig innenfor tre
tematiske områder:


Utdanning

Ekstraundervisning på barnehjemmet «Ashanilaya» for barn fra noen av våre områder hvor vi har fjernadopsjonsprogram

VELKOMMEN TIL ”MASS BASED ASSOCIATION FOR SOCIAL SERVICE AND
RURAL DEVELOPMENT” (MASARD)
Les også mer om oss på: MASARD

Vi har følgende adresse: Ashanilaya Campus, Behind NGV Club, 20 "G" Cross,
Egipura, Bangalore-560047, Karnataka, India.
Vi holder til i byen Bangalore, hovedstaden i delstaten Karnataka, en av de sørligste
statene i India. Sør India er kjent for et varmt klima, men Karnataka har frodige, grønne
elvedaler og en stor kystlinje med mange flotte strender. Selv om Bangalore ligger på
rundt 3000 fot (rundt 900 meter) over havet, har Bangalore et behagelig klima hele året.

MASARD er en frivillig grasrotorganisasjon
som holder til i Bangalore.
Vi kan forsikre alle om at vi ønsker å gå på skole!

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
Vi håper begge en dag at vi kan fullføre vår skolegang. Kanskje du vil hjelpe oss med det?
særlig på kvinner og barn i slummen i byene og i landsbyer i delstatene Karnataka,
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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 støtter for tiden 400 barn fra 400 fattige familier i slummen i Bangalore og på
landsbygda i Tamil Nadu. Og i tillegg venter 600 barn på å kunne bli tatt opp i
fjernadopsjonsprogrammet vårt. Disse er alle fra våre nåværende arbeidsområder. Barna
og familiene vi støtter er de fattigste blant de fattige. Mer enn 80% av disse er jentebarn.
Alle våre programmer er behovsbaserte og legger vekt på de behov barna i et spesielt
lokalsamfunn har. Dette setter ofte spesielle krav til oppfinnsomhet fra vår side da vi må
initiere hensiktsmessige og innovative programmer som hovedsakelig vil være innen
utdanning, ernæring, familiestøtte og støtte til samfunnsutvikling.

MASARD’s hovedkontor er lokalisert til – og en integrert del av - barnehjemmet «ASHANILAYA» i Bangalore. Dette
barnehjemmet er hjem til ca. 20 foreldreløse jenter mellom 5 år og 16 år

Mat må vi ha - enten vi bor i India eller i Norge!

Barn og besøkende ved «Ashanilaya» barnehjem
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Velkommen til Ashanilaya Barnehjem!
20 G Cross, Ejipura Main Road, Vivek Nagar, Bangalore - 560047, India
Ut fra sine lokaler i byen Bangalore i delstaten Karnataka driver MASARD barnehjemmet
«ASHANILAYA», et barnehjem med for tiden 20 foreldreløse jenter i alderen 4 til 17 år.

Et yrende liv når alle beboere på barnehjemmet samles!

Formål
Vårt formål er å gi nytt håp og skape en ny framtid for foreldreløse - og andre sårbare,
hjemløse barn som ingen ivaretar, og som ikke har noen andre steder å være.
For å oppnå vårt mål, tilbyr vi et miljø med psykososial støtte der barn skal føle seg
ønsket, kan forestille seg en bedre framtid for seg selv og ha tro på at drømmene kan bli
til virkelighet!
Vårt barnehjem ble grunnlagt i 2001 med følgende formål:







At barna føler seg ønsket og elsket!
Sørge for et trygt og sikkert miljø!
Gi veiledning og støtte!
Oppmuntre til sunne vaner og humanistiske verdier!
Gjør det mulig for barna å forestille seg en bedre fremtid for seg selv!
Gi en helhetlig utdanning!

Alle barn som bor på Ashanilaya Barnehjem er enten foreldreløse, har blitt forlatt av sine
foreldre eller har slektninger som ikke er i stand til å gi dem tilstrekkelig omsorg.
Analfabetisme, dårlige sanitærforhold, manglende bolig, sykdom, fattigdom og et usikker
miljø bidrar til at mange barn har behov for omsorg.
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I tilknytning til arbeidet i delstaten Tamil Nadhu driver MASARD også barnehjemmet
«ASHAGRAM» her, hvor administrasjonen for disse prosjektene er lokalisert. Dette
barnehjemmet rommer for tiden 20 gutter i alderen 5år til 13 år.
«ASHAGRAM» - organisert som en bærekraftig landsby for barn.

«Ashagram» ligger i en liten landsby nær Hosur i statenTamilnadu rundt 60 km fra
storbyen Bangalore i Sør-India. Det er en typisk landsby med masse grønne, åpne
områder og et lite forurenset miljø (i sterk kontrast til Indias storbyer). Lokaliseringen av
«Ashagram» er ved en liten, vakker innsjø med forskjellige fugler og dyr, en oase av fred
og et fint avbrekk fra hverdagens kjas, mas og storbyliv.
«Ashagram’s» filosofi er tuftet på et rehabiliteringsprogram for foreldreløse barn. Prosjektet
ble startet av det samme teamet som også i sin tid startet «Ashanilaya» barnehjem. Her
kan barn vokse opp veltilpasset, med en følelse av kjærlighet og tilhørighet til en familie og
et fellesskap.
Ordet «Ashagram» kommer fra "Asha" som betyr "Håp", og fra "Gram" som betyr
"landsby". Ashagram har som mål å være en landsby med stort håp, en landsby som gir
håp om en lys og vakker fremtid for barn i nød og som har mistet alt håp til et bedre liv. De
fleste av disse barna kommer fra familier fra slummen, gatebarn, fra fattige landsbyer hvor
de har blitt forlatt av foreldrene eller hvor foreldrene er døde, nødlidende og
funksjonshemmede, er døde av HIV / AIDS, kreft, alkoholisme, etc.
Når «Ashagram» er fullt utbygd, vil det til enhver tid kunne være rundt 150 barn under
omsorg ved dette barnehjemmet.
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Kort introduksjon til våre andre medlemsorganisasjoner
Nos.
1

Name
Children of the World

City
Plot No. 5, PSP Pocket, Sector 8 Dwarka, New Delhi - 110075

9

Ashanilaya, next to NGV Club, 20 "G"
MASARD - Mass-based Association for Cross, Egipura, Bangalore - Karnataka
Social Service & Rural Development
560001
Ashanilaya Campus, 20 "G" Cross,
Ashanilaya
Egipura, Bangalore - Karnataka - 47
Deepalaya
El Saddai House, Socol
Vaddo
Assagao, Bardez - Goa El Saddai Charitable Trust
403507
No. 7-47B Naduvoorkarai
Athencottasan Muthamizh Kazhagam - Road Mondaikadu, Kanyakumari - 629
AMK
252, TN
Moti Mahal, 2-Rana Pratap
Kalyanam Karoti
Marg
Lucknow - 226001
P.O. Box No. 40, Karahalli, P.O.
Helping Hands India Trust
Bangarapet - 563114, Kolar, Karnataka
Children Home, No. 1 Chellappa Street,
Child
Annai Nagar, Korattur, Chennai - 76

10

PROCEED - Promotion of Oppressed
Communities Education and
Development

11

Greens

12

Pragati

No. 1393 S.R.K. Mudaliar St.,
Amburspet, Vaniyambadi, Andhra
Pradesh - 635751, NAA Dt. TN.
APSHB Colony, opp. MRO House,
Ongole - 523002, Prakasham Dt., Andhra
Pradesh
AT Mahesdihi, P.O. Sundergarh - 770001
Orissa
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Institute for Youth and Development IYD

No. 97, 17th "B" Main, 5th Block,
Koramangala, Bangalore, Karnataka
560095
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14

Felicific-Salve Hearts

15

Anbarasi Social Action

16

Agni Foundation

17

Trivandrum School Service Society

18

Eagai Charitable Trust

19

Help

20

Asha Foundation

21

The Dale View

No. 5, 2nd Cross, 9th Main, Srinivas
Reddy Layout, Ramamurthi Nagar,
Bangalore Karnataka - 16
19, Karur Road, Nandavanapatty,
Dindigul
624 001, Tamilnadu
12/121, Rajaji Street, Ramnagar,
Coimbatore, Tamilnadu
Archbishop's House Compound,
Vellayambalam, P.B. No. 828,
Trivandrum 695 003, Kerala
b1/1, 1st Cross, North East Extn.,
Thillainagar, Trichy - 620018, Tamilnadu
2nd Lane, Sujatha Nagar, Lawyerpet
Ext., Ongole - 523 002, Andhra Pradesh
Near Water Tank, Budigere, Devanahalli
Tk, Bangalore, Karnataka
P.O. Punalal, Poovachal, Trivandrum
695575, Kerala
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Blossom Trust
Social Association for Rural Future
SARF

77, Sekkilar Street,
Virudhunagar
Tamilnadu

626 001,

Gerizim Rehabilitation Trust
Universal Concerned for Educational
and Charitable Trust

Betamangala, Kolar, Karnataka
24th Cross, Viveknagar Post, Ejipura,
Bangalore, Karnataka - 560047
No. 6, NGO Colony, Banjara Rd.,
Gulbarga 585328, Karnataka

Him Jyoti

Village Dandanoori Wala P.O. Gujrada,
Sahastra dhara Road, Dehradun
Uttrakhand

27

The Kullu Project

28
29

Mazi Sainik Shikshan Ani Swasthya
Kalyan Sanstha
Christian Ministries Network

30

Uttarakhand Daivi Apada Peedit
Sahayata Samiti

HO: House Number 134, Arya Samaj
Street, Akhara Bazar, Kullu - 17510
Himachal Pradesh
Sainik Nagar, Vill: Diksal, Post: Koshane,
Dist. Karjat Raigad Maharashtra 410201
Patna, Bihar

32

Ramana's Garden
Society of Assurance Love and
Endeavour Mission - SALEM

33

Baptist Church Ramnagar

34

Love, Care & Share Foundations

Bhaurao Deoras Kunj, 15 Tilak Road,
Dehra Dun - 248 001
Tapovan, Laxman Jhula Tehri District
RishiKesh 249192
Madhusudan Nagar, Tulashipur
Cuttack, Orissa - 753 008
1-9-207, Ramnagar
Hyderabad - 500 020 Andhra Pradesh
46-19-4/1, Rose Villa, Mandavaripeta
Dondaparthi
Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530016

35

New Vision Social Mobilization and
Rural Urban Development Society

D. No. 8-333/3, Near Bhanodaya E.M.
School, Opp. S.B.I. Lane
Pidiguralla, Guntur District
Andhra Pradesh - 522413

36

Multipurpose Child Development
Society

37

Love and Deed Foundation

Eden Colony, Opp. M.R.H.S. Main Road
Zaheerabad, Medak District
Andhra Pradesh - 502220
Plot No. 66, Kalyanpuri Colony,
Sainikpuri Secunderabad - 94 - Andhra
Pradesh

38

Oikonomos

Plot No. 459, Main Road, Near New Bus
Stand, Yacharam
Ibrahimpatnam MDL., R.R. District
Andhra Pradesh

39

Multipurpose Rural Holistic
Development Trust

31

40
41

Holy Bells Children Ministries
Association of Christians for
Professional Education Trust

H. No. 7-8/12, Parvathi Nagar
Peerzadiguda, Uppal, Hyderabad
500 039, Andhra Pradesh
H. No. 7-57/312, Prasanthi Hills
Rayadurga Ranga Reddy District,
Andhra Pradesh
332 Arekere Mico Layout, 4th Cross
Bangalore - Karnataka - 76
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Blosso
Trust
Social
Associ
for Rur
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NCYS
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Hope Foundation
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Ashagram Trust
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Zion Foundation

0

0

1

46

Women Welfare Initiative

0
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Annapurna Charitable Trust
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MNEC
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Barnehjem
Landsbygdbaserte organisasjoner
Bybaserte organisasjoner

PROSJEKTOVERSIKT
India

Prosjekter

SevaChild India

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

1



X

MASARD

48 ulike indiske
organisasjoner som
arbeider for og med
barn

Ulike former for barnerettet arbeid

Ansatte

9
8

Våre medlemsorganisasjoner er involvert i arbeid med og for barn – fra a til å

21

Slik møter du bildene på våre hjemmesider hvor du
kan lese mere om vårt fjernadopsjonsprogram

Utdanning

Helse

Familieutvikling

Ernæring

Samfunnsutvikling

Hjemmeside
Som nevnt er IBHN en del av et større nettverk, og både SevaChild International,
SevaChild India og Internasjonal Barnehjelp Norge sine hjemmesider er integrerte
sider. Vår hjemmeside er både på norsk og på engelsk og kan sees på:
Norsk

22

Engelsk

Sosiale medier
IBHN har integrert både facebook og twitter i sine hjemmesider. I tillegg har vi også
integrert picasa for opplastning av alle typer bilder. YouTube gjør det mulig for oss å
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. I løpet av 2012 integrerte IBHN både
facebook og picasa aktivt på sine hjemmesider. Resultatet uteble ikke og våre
facebook sider, både gjennom den norskspråklige- og engelskspråklige delen, har
vært godt besøkt.
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Resultater i 2014:





192 fadderbarn totalt tatt opp i programmet.
Internasjonal Barnehjelp Norge er koordinator for all fjernadopsjon (Norge,
Amerika og India).
Distribusjon av ca. 140.000 doser Vitamin A mikronæringsstoffer til ca.
140.000 barn distribuert i løpet av året til alle barn i programmet gjennom vårt
kontor i Hyderabad og gjennom våre medlemsorganisasjoner.
Internasjonal Barnehjelp Norge har hatt hovedansvar for all oppdatering av
alle websidene til alle 3 landene i 2014, slik de fremstår i dag.

Odd Magne Reitevold

Ola Grønn-Hagen

Styreleder

Nestleder

Rick Carlton
Styremedlem
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STYRETS BERETNING 2014
Generelt
Internasjonal Barnehjelp Norge (IBHN) ble stiftet i 2011, og har
forretningsadresse i Oslo.
Internasjonal Barnehjelp Norges visjon er å gi trygge, gode og faglig berikende
miljøer for barn i utviklingsland. Formål er å gi bedre levekår for barn i
utviklingsland gjennom fjernadopsjonsprogram og støtte til
barnehjelpsorganisasjoner i utviklingsland.
Organisasjonen er fortsatt i en oppbyggingsfase, men samarbeidet er kommet
godt i gang gjennom det internasjonale nettverket og søsterorganisasjonene i
Amerika og India. Vår prosjektportefølje omfatter så langt
fjernadopsjonsprogram i samarbeid med SevaChild India gjennom
organisasjonen MASARD i Bangalore. I tillegg til fjernadopsjon driver MASARD
også barnehjemmene «ASHANILAYA» og «ASHAGRAM».
Internasjonal Barnehjelp Norge støtter og samarbeider med SevaChild India på
flere områder. SevaChild India bygges opp som en samarbeidsplattform for
andre indiske organisasjoner som jobber med og for barn. Organisasjonen er en
medlemsorganisasjon for indiske organisasjoner der selv de minste indiske
frivillige organisasjonene kan være medlemmer for å dele erfaringer med
hverandre, utnytte hverandres ressurser bedre og tiltrekke seg mer støtte fra
både lokale, nasjonale og internasjonale finansieringskilder.
Styret ser dette som en viktig del av virksomheten og vil støtte dette arbeidet
både med økonomiske og andre ressurser.
Styret i 2014 bestod av:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:

Odd Magne Reitevold
Ola Grønn-Hagen
Rick Carlton

Varamedlemmer: Astrid Strøm og Inger Sylvia Johannesson
Det er avholdt 3 styremøter i 2014.
Årets resultat
Årets resultat ble et overskudd på kr. 9.297,24 som gir organisasjonen en
positiv egenkapital.
Personal, helse, miljø og sikkerhet
Per 31.12. hadde vi ingen betalte årsverk. Alt arbeid er utført vederlagsfritt av så
vel styrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder. I den forbindelse ansees
både arbeidsmiljøet og sykefraværet som meget tilfredsstillende.
25

Ytre miljø
Virksomheten både i Norge og India har marginal påvirkning på det ytre miljøet.
Sammen med vårt eget kontor og våre indiske/amerikanske partnere har vi et
sterkt fokus på bærekraft i vårt utviklingsarbeid. Temaet er også sentralt i alle
prosjekter.
Likestilling
På grunn av manglende ansettelser består staben i dag av 1 mann og 1 kvinne
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. Styret har igangsatt
flere konkrete aktiviteter for å forbedre årsresultatet gjennom verving av
faddere, donering av bidrag fra personer / firmaer samt om økonomisk støtte fra
ulike institusjoner.
Oslo 10. juni 2015

Odd Magne Reitevold, styreleder
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