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OM SEVACHILDREN 

 
Vann – en ligivende ting for alt liv. I 2017 har SevaChildren og samarbeidspartneren SevaChildren 

India fokusert på rent vann til mennesker i våre arbeidsområder! 

 

Visjon 

Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India 

 

Formål 

Å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:  

o Fjernadopsjonsprogram 

o Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid 
 
 
 
 

                              
            I vårt fjernadopsjonsprogram ser vi hvert             Det er viktig å gjøre noe med forholdene  
               enkelt barn (fra en bursdagsfeiring)                           der barn og familier bor    
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STYRETS BERETNING 2017 

Styret har i 2017 bestått av: 

             
    Odd Magne Reitevold           Ola Grønn-Hagen      Tone Marie Ingulstad   

    Styreleder       Nestleder   

              

    

      
              Astrid Strøm  Inger Sylvia Johannesson 

                  Vararep.         Vararep 

      

Generelt 

SevaChildren (tidligere Internasjonal Barnehjelp Norge stiftet i 2011), forandret 

navn i Brønnøysundregistrene den 5. september 2017. Organisasjonens  

forretningsadresse er fremdeles i Oslo.  

SevaChildren’s   visjon er å gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India 

SevaChildren’s formål er å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:  

o Fjernadopsjonsprogram 

o Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid 
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Vår prosjektportefølje omfatter ved årsskiftet 2017 følgende: 

1. Et omfattende fjernadopsjonsprogram gjennom: 

a. SevaChildren India. 

b. SOTE (Salt of the Earth - England). 

c. SevaChild International i Amerika. 

 

   Som organisasjon trenger vi alltid nye faddere! 

 

2. Antall barn opptatt i våre programmer: 

a. I landsbyer i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu     216 barn 

b. I slumområder i delstaten Karnataka          41 barn 

c. På barnehjem i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu.       34 barn 

           

På tur med barn i våre programmer!          Barn fra barnehjemmet «Ashanilaya»    Barnehjemmet «Ashagram» 

3. Diverse rehabiliteringsprogram for: 

a. Hus i områdene der vi arbeider. 

b. Skoler i områdene der vi arbeider. 

c. Bedret vannforsyning til landsbyer i delstaten Tamil Nadhu i samarbeid 

med SevaChildren India og SOTE. 

d. Bygging av nytt administrasjonsbygg for våre aktiviteter i delstaten Tamil 

Nadhu. 

e. Oppgradering av barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil Nadhu. 
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Her trengs rehabilitering!      Skoleoppussing!        Vann er viktig! 

      

    Nytt administrasjonsbygg!             Barnehjemmet «Ashagram» 

4. Implementerende organisasjon for alle våre aktiviteter i India er 

organisasjonen MASARD i Bangalore.  

 

         MASARD – en «nøkkelaktør» for oss i India! 

Det er i 2017 avholdt 3 styremøter. 

     

Årets resultat 

Årets resultat ble et overskudd på kr 1 134,47 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 tilfredsstillende. 

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.  
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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 aktivitetsnivået gjennom verving av faddere, donering av 

bidrag fra personer / firmaer samt om økonomisk støtte fra ulike institusjoner. 

Oslo 19. mars 2018 

 
Odd Magne Reitevold,  

Styreleder 

 

Styrets arbeidsoppgaver i frivillige organisasjoner 

 

 
Som styreleder i SevaChildren vil jeg påpeke at styremedlemmer og varamedlemmer har et spesielt ansvar overfor 

våre givere slik at organisasjonens drift foregår i ordnede og ryddige former! 
 

 
Planlegging, strategier, måloppnåelser…….. er det nødvendig med alt dette da? 

Husk: God drift krever at man vet hva man skal gjøre og hvordan man skal oppnå dette!  
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SevaChildren samarbeider med organisasjoner rundt om i verden. Dette gjør 
oss både fleksible, internasjonale og troverdige overfor givere i mange land 

både i Europa, Australia og i Amerika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SevaChildren India is a non-sectarian, non-religious, non-communal Organization 

started in 2011 to fight Child Poverty in India.  It consists of two independent 

affiliates, viz. SevaChildren and SevaChildren India. SevaChildren India with 

registered office at Bangalore,  functions as an implementing arm of SevaChildren.   

It does this by implementing the various  programs with an integrated development 

approach and with focus on the child.   We also extend support to other Indian Child 

Aid Organizations.   

                                                           

 
Salt of the Earth er en engelsk organisasjon grunnlagt i 1988 og som arbeider for å 

dramatisk forbedre livene til noen av de mest vanskeligstilte samfunn i delstaten 

Tamil Nadu i India gjennom lokale partnerorganisasjoner. 

Salt of the Earth støtter sine lokale partnere i arbeidet med de fattige på landsbygda 

og vanskeligstilte og neglisjerte i landsbyer i Tamil Nadu. 

Fra slutten av 2015 ble denne organisasjonen en del av vårt nettverk gjennom vårt 

fjernadopsjonsprogram og vårt samfunnsutviklingsprogram i delstaten Tamil Nadhu. 

Organisasjonen har i en årrekke arbeidet i India, og styret og ansatte i 

organisasjonen består for det meste av indiske etterkommere som er bosatt i 

England. 
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Om fadderbarn  

Og SevaChildren sine programmer i India 

 

 
Ved utgangen av 2017 hadde vi i våre programmer: 257 fadderbarn: 64 % jenter og 36 % gutter! 

Vi hadde også i 2017 følgende antall barn på barnehjem vi støtter: 34 barn – 42% jenter og 58% gutter! 

 

 

 

 

 
Besøk til våre Indiske prosjekter foregår vanligvis en gang per år 

(Daglig leder på utflukt med barn i våre arbeidsområder) 
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1. 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 forsøker vi å tilstrebe et forhold på rundt 80 

prosent jenter og 20 prosent gutter av de fadderbarna som 

er med  i våre programmer. 

For å få maksimalt ut av den pedagogiske støtten anser vi 

det som viktig å kombinere denne støtten med 

familieutvikling, f.eks helse og ernæring. I tillegg er 

samfunnsutvikling også en integrert del av vårt 

fjernadopsjonsprogram. 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. 

«Selv om du får bilde av et spesielt barn, vil de pengene du gir 

være med på å hjelpe alle barna og deres familier som er tatt opp i 

våre programmer. Vi kan ikke gi det ene barnet eller familien brød 

mens et av de andre står og ser på uten å få mat. Pengene er kort 

fortalt en hjelp til alle barna, deres søsken, familier og nærområdet 

hvor vi arbeider». 

 
Det er barn som dette vi ønsker din støtte til! 

 

 

 

 

GENERELT OM 

FJERNADOPSJON! 

Ønsker du å 

fjernadoptere et 

barn? 

 
For mange føles det riktig 

å kunne ha direkte 
kontakt med et barn eller 
flere, gjerne en familie. 

En støtteordning 
gjennom fjernadopsjon er 

da en god mulighet.  

SevaChildren vil hjelpe 
deg med å finne barn og 
familier som har behov 

for en slik fast 
støtteordning.  

 

Hva går så 
fjernadopsjonen ut på? 

 

For en fast månedlig sum 
kan du sørge for at noen 

får skolegang, 
helsekontroll, riktig 

ernæring og at både 
familien og 

lokalsamfunnet er med i 
programmet. Den 

månedlige summen er kr. 
190/-, men du kan 

selvsagt bidra med et 
større beløp om du 

ønsker det.  
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1.1 Utdanning 

 

                Vi støtter spesielt jenters skolegang i India! 

Vår støtte til utdanning gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

Gir støtte til skoleuniform, skolemateriell,      
skoletransport og skolepenger 

Gir støtte til forbedring av eksisterende og nye skoler 

Gir ekstraundervisning til barn og ungdom som har 
sluttet på skole 

Yrkesutdanning 

Fødselsdags- og andre feiringer etter behov 

Årlige utflukter for barn i våre arbeidsområder 

Etterutdanning- og treningskurs for skolelærere 

Studieklasser, klasser for eksamensforberedelser og 
foreldremøter 

Kreative seminarer, kurs for individuell utvikling og 
diverse hobby kurs 

Små bibliotek med bøker, aviser, CD’er m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLE OG UTDANNING I 

INDIA! 

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. 

Da India ble selvstendig, var 
det bare 14 % som kunne 
lese og skrive. Etter 
frigjøringen oppstod en 
debatt mellom dem som 
ønsket å bevare det britisk-
indiske utdannings -systemet 
fra kolonitiden, og dem som 
ønsket Mahatma Gandhis 
alternative system (nai 
taleem). Gandhis system, 
som fremhever at teori og 
praksis skal utvikle hele 
barnet, ble prioritert. 

Grunnloven slår fast at 
delstatene har ansvaret for at 
alle barn mellom 6 og 14 år 
skal ha 8-årig gratis og 
obligatorisk skolegang. Det 
skal gis like 
utdanningsmuligheter for alle, 
skolen skal være gratis og gi 
spesielt vern til dem som 
tilhører språklige eller 

religiøse minoriteter.  

Ifølge beregninger fra 
UNESCO var vel 42 % av 
befolkningen over 15 år 
analfabeter i 2000. 

 

http://snl.no/India
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2.1 Helse og HIV/AIDS 

 
 

                  Kampen mot HIV/AIDS gir seg utslag i mange varianter ! 

 

Vår støtte til helse og HIV/AIDS gjennom 

fjernadopsjonsprogrammet 

 

Regulære helsesjekker for barn og familier i våre 
arbeidsområder 

Støtte ved akutte sykdommer 

Oppfølging av alvorlige sykdommer for videre 
behandling 

Helseopplysningsprogrammer  

Rådgivningstjenester 

Over 1,5 millioner indiske barn er i dag mottaker av 
vitamin A mikronæringsstoffer gjennom våre og den 
amerikanske organisasjonens.forsynings- og 
distribusjonspartnere. 

 

 
HIV/AIDS rammer alle – både kvinner, menn og barn! 

 

 

 

HELSE OG HIV/AIDS 

SITUASJONEN I INDIA 

Tross en raskt voksende 
økonomi står verdens nest 
mest folkerike land fortsatt 
overfor store utfordringer. 

Et voksende problem i 
India 

Siden 1990-tallet har 
HIV/AIDS blitt et stadig 
voksende problem i India, og 
FN estimerer at ca 2,4 
millioner lever med HIV i 
landet. Dette gjør India til et 
av de landene i verden hvor 
flest mennesker berøres av 
HIV/AIDS epidemien. 
Behovene er store - både når 
det gjelder forebygging og 
når det gjelder å ivareta de 
menneskene som allerede er 
smittet. Nå er også 
livsstilsrelaterte sykdommer, 
som diabetes og høyt 
blodtrykk, et økende 
helseproblem. I dag er det 
rundt 61,3 millioner 
mennesker i India som lider 
av diabetes.  
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3.1    Ernæringssituasjonen i India 

 

 
Det er vi – kvinnene – som står for familiens matvaresikkerhet! 

 

Vår støtte til ernæring gjennom 

fjernadopsjonsprogrammet 

 
Daglig levering av tilleggskost til barn og familier som 
har behov 
 
Ved hjelp av ernæringseksperter har vi utviklet 
særskilte matpakker som inneholder alle nødvendige 
næringsstoffer for at spesielt barn får en god utvikling  
 
Opplysningskampanjer som fokuserer på sunne 
matvaner for både voksne og barn  
 
Ernæring for underernærte barn og voksne (gravide og 
eldre mennesker) 
 
I spesielle saker, som ved død og ulykker i familien, 
tørke eller andre ulykker, gir vi matpakker og 
matrasjoner til de berørte familier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERNÆRINGS- 

SITUASJONEN I INDIA 

India – verdens mest sultne 
nasjon 

India er hjemmet til nesten 50 
prosent av verdens sultne. 
Og, mange ser lite til den 
voldsomme økonomiske 
utviklingen. Kronisk sult er en 
del av livet for mange 
mennesker i India. 

Gapet mellom fattige og rike i 
det folkerike landet øker. 
Ifølge en statlig rapport var 
de 36 rikeste i India gode for 
1146 milliarder kroner i 2005. 
Til sammenligning lever 
mange av Indias arbeidende 
befolkning for mindre enn tre 
kroner om dagen. 
Det skal lite til før den skjøre 
balansen mellom det å 
overleve og total katastrofe 
forrykkes for fattige familier. 
De har ingenting å flyte på 
om sykdom rammer eller 
strøjobber forsvinner. 
Det er dyrt å være fattig, og 
usunn mat er ofte billigere 
enn sunn mat. Å fundere på 
vitaminer og mineraler som 
kroppen trenger er en luksus 
de ikke har råd til. 
Vi ser en eksplosiv økning i 
diabetes, kreft og andre 
livsstilssykdommer hos 
verdens fattige. De trenger 
mangfold i dietten.  
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4.1 Familieutvikling 

 

Barn – del av så vel en familie som et lokalsamfunn! 

Vår støtte til familieutvikling gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

Mindre reparasjon av boliger 

Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i krise: 

Mat 

Helsetjenester 

Hjemmebesøk hos familier 

Familierådgivning 

Foreldremøter 

Ferdighetsopplæring og sikring av arbeidsplasser for 
foreldre og søsken 

I de fleste tilfeller hjelper vi også familier med å: 

Skape bærekraftige arbeidsplasser: 

Oppdrett av geiter 

Oppdrett av kyr 

Etablering av små handelsforetak 

Støtte til innkjøp av jordbruksmateriell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIEUTVIKLING I INDIA 

Familiearbeid er en 

integrert del av vårt 

fjernadopsjonsprogram. 

Vår filosofi er at vi ikke kan 

arbeide effektivt med 

barna uten at vi også 

involverer hele familien. 

Gjennom barna når vi hele 

familien og gjennom 

familien når vi hele 

lokalsamfunnet. Barn lever 

ikke isolert men er en 

integrert del av familien 

som igjen er en del av 

lokalsamfunnet. Derfor kan 

ikke utviklingsarbeid som 

omfatter barn bli gjort uten 

at arbeidet også omfatter 

familien som barnet hører 

til og samfunnet som 

familien lever i. 

 

 

 

Det er bland annet boforhold som 

dette vi forsøker å gjøre noe med! 
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5.1 Kapasitetsbygging av lokalsamfunn 

Vår støtte til områdeutvikling gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

Forbedringer av infrastruktur (skoler, offentlige bygg 
etc.) 

Opplysningskampanjer 

Planting av trær 

Rent vann 

Utbedring av offentlige toaletter 

Arrangering av selvhjelpsgrupper, ungdomsgrupper 
etc. 

  
   Fra et seminar mot alkoholisme. 

 
                          Det gjelder å ha med seg hele  

        lokalsamfunnet nå avgjørelser skal taes 

 

 
Også utdeling av A-vitaminer inngår i  

våre programmer 

 

 

 

 

 

KAPASITETSBYGGING AV 

LOKALSAMFUNN 

Målet er å utvikle 

bærekraftige lokalsamfunn 

basert på sosial likhet og 

gjensidig respekt. Det 

sentrale i programmet er å 

styrke enkeltindividers og 

gruppers evner og 

ferdigheter til å påvirke 

utviklingen av sitt eget 

lokalsamfunn. Dette 

handler ofte om å etablere 

grupper eller sosiale 

nettverk som samarbeider 

mot et felles mål. Gjennom 

dette arbeidet bygges 

deres demokratiske makt, 

som igjen bidrar til at de i 

større grad kan ivareta sine 

interesser. Det er viktig at 

SevaChildren legger til 

rette for planprosesser der 

alle innbyggerne deltar i 

utforming av lokale 

utviklingsstrategier. 

SevaChildren ønsker 

spesielt å inkludere:  

 Kvinner 

 Minoritetsgrupper 

 Andre 
marginaliserte 
grupper.  

Om du ønsker å bli fadder 

gjennom SevaChildren 

støtter du ikke bare barnet, 

men hele familien og 

barnets lokalmiljø.  
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P R O G R A M A R B E I D 
 
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. 
 
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en 
felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har 
vært aktivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn åtte millioner 
mennesker har kommet med innspill i prosessen. 

 
To av bærekraftsmålene i FN’s erklæring er God Helse og God Utdanning - mål 
som opptar SevaChildren spesielt. Her kan du lese litt mere om dette. 

 

                Mål 3: Sikre god helse og  fremme livskvalitet for alle,  uansett alder  
                         

God helse  

At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig 
utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og 
minske mødre- og barnedødelighet i verden. 

 Flere har tilgang til rent vann og gode sanitærforhold. 
 Færre blir smittet av sykdommer som malaria, tuberkulose, polio og 

HIV/AIDS.  
 Vaksiner mot meslinger har hindret 15,6 millioner dødsfall siden år 2000. 

Dette viser hvor viktig det er at alle har tilgang på vaksiner mot 
barnesykdommer. 

For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 
15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store 
helseutfordringer må håndteres. 

På verdensbasis har barnedødeligheten sunket med over halvparten mellom 1990 og 
2015. Allikevel er en av de største utfordringene som gjenstår er å ta vare på de 
minste. Små barn er avhengig av god ernæring, rent vann, tilgang til helsetjenester, 
bolig, og omsorg fra voksne for å overleve og utvikle seg. Mer enn 1 milliard barn i 
verden mangler minst én av disse faktorene. 
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Mål 4: Sikre inkluderende,  rettferdig og god utdanning  og fremme muligheter for livslang læring for alle 

God utdanning  

En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Mål fire sier derfor at 
alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning, og at den skal være gratis.  

Den viktigste faktoren som avgjør om et barn får gå på skole er om han/hun vokser 
opp i en fattig eller rik familie. I tillegg har det noe å si om familien bor i by, eller på 
landsbygda. Barn som bor i byer og tettsteder går oftere på skole enn barn som bor 
på landsbygda. Barn fra fattige familier slutter ofte tidligere, eller får aldri mulighet til 
å begynne, på skolen.  

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole. 
Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Det har også vært en 
formidabel forbedring i grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Likevel er det 
fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive. 

Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskole, men mange 
slutter før de skal begynne på ungdomsskolen. Jenter er spesielt sårbare i denne 
sammenhengen. Det hjelper ikke alltid å få begynne på skole, hvis man ikke får 
mulighet til å fullføre utdannelsen. 

Bærekraftsmålene fokuserer på kvalitet i utdanningen. Nesten alle barn begynner på 
skolen, men ikke alle får en utdanning av god kvalitet. Dette fører til at barn fullfører 
skolegang uten å ha tilegnet seg den kunnskapen og ferdigheten de trenger for å 
leve gode liv.  
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Her er FN’s bærekraftsmål! 

Vi er den første generasjonen som kan utrydde fattigdom, og den siste som har 
mulighet til å stoppe klimaendringene. 

Ban Ki-Moon 

Mål 1.  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

Mål 2.  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig 
landbruk 

Mål 3.  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder 

Mål 4.  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for 
livslang læring for alle 

Mål 5.  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling 

Mål 6.  Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for 
alle 

Mål 7.  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig 
pris for alle 

Mål 8.  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting 
og anstendig arbeid for alle 

Mål 9.  Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 
industrialisering og bidra til innovasjon 

Mål 10.  Redusere ulikhet i og mellom land 

Mål 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 
bærekraftige 

Mål 12.  Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 

Mål 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem* 

Mål 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig 
utvikling 

Mål 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre 
bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere 
landforringelse samt stanse tap av artsmangfold 

Mål 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, 
sørge for tilgang til rettsvern for alle  

Mål 17. Styrke gjennomSføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig 
utvikling 
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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. 

 

 

 

 

               

 

Samarbeidspartner for våre programmer 

 

 

 

PROGRAMARBEID        

IBHN – gjennom sine indiske samarbeidspartnere - jobber særlig innenfor tre 

tematiske områder: 

 

 Utdanning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi kan forsikre alle om at vi ønsker å gå på skole! 

 

 

Vi håper begge en dag at vi kan fullføre vår skolegang. Kanskje du vil hjelpe oss med det? 

 

 

 

Vi er også del av programvirksomheten til MASARD! 

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 Bangalore har frodige, grønne 
elvedaler og en stor kystlinje med mange flotte strender. Selv om Karnataka ligger på 
rundt 3000 fot over havet, har Bangalore et behagelig klima hele året. 

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, 

 

 

 

http://www.masard.org/
http://www.lonelyplanet.com/india/bengaluru-bangalore?affil=askuk


21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 er en integrert del av - barnehjemmet «ASHANILAYA» i Bangalore. Dette 

barnehjemmet er per tiden hjem til 17 foreldreløse barn mellom 5 år og 18 år 

 

Mange hjelper oss med undervisningen! 
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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 17 år.  

«ASHAGRAM» - organisert som en bærekraftig landsby for barn. 

 

Her er vi fremdeles ikke helt i mål med bygningsarbeidene 
 

«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.  
 

http://ashagram.oldcatholic.us/
http://www.ask.com/wiki/Hosur?o=2802&qsrc=999&ad=doubleDown&an=apn&ap=ask.com
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Slik møter du våre hjemmesider hvor du kan lese mere om våre 

aktiviteter i India 
 

 

 

Hjemmeside  
 

Norsk 

 

  
 

Engelsk 

 

 
 

https://www.sevachild.org/nrn/
https://www.sevachild.org/nr/
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Registrering som fadder foregår i dag elektronisk, og de samme barna som er 

registrert for fjernadopsjon finner vi både på siden til SevaChildren, SevaChildren 

Norway and SevaChildren India. Men, hvert barn tildeles KUN 1 fadder og arbeidet 

styres fra Norge. 

 

Slik møter du bildet på våre hjemmesider om du ønsker å fjernadoptere et barn! 

 

 
 

I tillegg er det utviklet personlige sider for hver fadder slik at all oppdatering i forhold 

til oppfølgingsrapporter og bilder også foregår elektronisk. På disse «personlige 

sidene» til alle faddere legges det nå også ut en kort film hver sjette måned – en film 

vi forsøker å relatere til vårt arbeid i India. 

 

Slik møter du bildet på våre hjemmesider når du ønsker å logge deg inn på din 

«personlige side»! 

 

 
 

Sosiale medier 
SevaChildren har integrert både facebook og youtube i sine hjemmesider. I tillegg 

har vi også integrert picasa for opplastning av alle typer bilder.  

Sosiale medier er en viktig arena for markedsføring og informasjonsdeling, noe 

SevaChildren ønsker å satse målrettet på.  

https://www.sevachild.org/meet-our-children.php?con=norn
https://www.sevachild.org/sponsered-children.php?con=norn

