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SevaChildren’s største økonomiske løft i 2018 var definitivt rehabiliteringen av barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil 

Nadhu. Sammen med våre faddere, norske og utenlandske enkelpersoner, bedrifter og innsamlingsplattformen «Global 

Giving» samlet vi inn nesten 80.000 kroner til formålet. Fra skoleåret 2019/2020 vil ca. 50 bosteds- og foreldreløse gutter 

kunne ta bygget i bruk. 

 

ÅRSRAPPORT 2018 
 

Adresse: Mikrobølgen 6 A, 1151 Oslo – E-post: info@sevachildren.no 

Telefon nr.: 47 38 70 27 – Organisasjonsnummer: 896 992 112 – Bankkonto: 1503 22 48745 

https://www.sevachildren.no 
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1. STYRETS BERETNING 2018 

1.1 Styret har i 2018 bestått av: 

                   
              Ola Grønn-Hagen            

    Styreleder       Nestleder         Styremedlem 
                    

     

 

 

 

                                                

     Morten S. Henriksen   May-Kristin Johannessen             Lars-Eirik Johnsen 

   Nestleder      Styremedlem        Styremedlem 
        Fra 19.06.2018 til 31.12.2018             Fra 19.06.2018 til 31.12.2018    Fra 19.06.2018 til 31.12.2018 

 

 

 

      
                   Astrid Strøm          Inger Sylvia Johannesson 

               Vararepresentant            Vararepresentant 
   Fra 01.01.2018 til 31.12.2018                Fra 01.01.2018 til 31.12.2018 
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2. Vår prosjektportefølje omfatter ved årsskiftet 2018 
følgende: 
 

Et omfattende fjernadopsjonsprogram gjennom organisasjonen: 

2.1 SevaChildren India: 

Antall barn opptatt i våre programmer: 

2.1.1 I landsbyer i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu     251 barn 

2.1.2 I slumområder i delstaten Karnataka         38 barn 

2.1.3 På barnehjem i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu     34 barn 

Diverse rehabiliteringsprogram for: 

2.1.4 Hus i områdene der vi arbeider 

2.1.5 Skoler i områdene der vi arbeider 

2.1.6 Bedret vannforsyning til landsbyer i delstaten Tamil Nadhu 

2.1.7 Bygging av nytt administrasjonsbygg for våre aktiviteter i 

delstaten Tamil Nadhu. 

2.1.8 Oppgradering av barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil 

Nadhu 

Diverse andre programmer utført på landsbygda i Tamil Nadhu: 

2.1.9 Bevisstgjøringsprogrammer (viktighet av rent vann – 

nødvendighet av skolegang – personlig helse og hygiene – 

familieplanlegging – barneekteskap – HIV-AIDS og 

menneskehandel – vold i hjemmet – muligheter for arbeid – 

støttemuligheter fra regjeringen – alkoholproblematikk) 

2.1.10 Hvordan takle feilernæring og hungersnød (nødhjelp i 

krisesituasjoner – egne grønnsakshager – hjelp til oppstart av 

kornmølle – vitamin A-distribusjon) 

2.1.11 Helseprogrammer (helsedugnader med frivillige doktorer) 

2.1.12 Hvordan skaffe seg en jobb/inntekt (brodering på sarier – 

ferdighetskurs for produksjon av krukker og kar laget av leire – 

fremheving av kvinnelig entrepenørskap i landsbyene – 

digitalisering (PC’er etc.)) 

2.1.13 Danning av 37 selvhjelpsgrupper (SHG) i landsbyene 
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3 Implementerende organisasjon for alle våre aktiviteter i 
India er organisasjonene SevaChildren India med ny 
logo som gjengitt nedenfor: 

 

3.1. Det er i 2018 avholdt 4 styremøter og 1 Landsmøte. Det er behandlet 
20 saker i styret gjennom året. 
 

3.2. Årets resultat 
 

Årets resultat ble et overskudd på kr 3.595,46 som gir organisasjonen 

en positiv egenkapital.  

3.3. Økonomisk utvikling SevaChildren: 

 

 

Historisk oversikt over den økonomiske utviklingen i SevaChildren! 
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3.4. Diagram over innsamlede og overførte midler i 2018 

 

 

Diagrammet synliggjør en administrasjonsprosent i 2018 på bare 13,04%! 

 

3.5. 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. 

3.6. 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 bærekraft i vårt utviklingsarbeid. Temaet er også sentralt i 

alle prosjekter.  

3.7. Likestilling 

På grunn av manglende ansettelser består staben i dag av 1 mann og 1 

kvinne på frivillig basis.  

3.8. 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. 

 

Fjernadopsjon

Økonomiske gaver

Diverse

Ashagram barnehjem

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Overførte midler Innsamlede midler
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Oslo 7. mars 2019 

 

 

 

 

    

         Ola Grønn-Hagen             Morten S. Henriksen 

                  Styreleder        Nestleder styret  

 

 

 

 

    

Styremedlem           Styremedlem  
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Styrebetraktning sett fra en frivillig organisasjon’s side! 

 

 

 

Følgende spørsmål vil normalt være viktig for de fleste styreverv 

1. Kan styrevervet være i interessekonflikt med andre engasjement?     
2. Hva kan jeg bidra med?  
3. Er jeg kompetent nok (markedsmessig, teknologisk, juridisk, etc.) til virkelig å bidra 

til organisasjonens utvikling? Det er viktig her å minne seg om at styret skal bidra til 
organisasjonens utvikling og verdiskaping så vel som å føre tilsyn med 
organisasjonens og dens administrasjon.     

4. Hvilke utfordringer står organisasjonen overfor? En organisasjon vil alltid stå 
overfor et mulighets- og trusselbilde. Dette gir utfordringer til styret, som det vil være 
viktig å være klar over ved vurdering av et styreverv. Utfordringer av finansiell 
karakter kan du få et bilde av ved å se på de senere års regnskap for organisasjonen. 
Andre utfordringer bør du få innblikk i ved å spørre organisasjonen direkte.  

a. Har jeg kunnskap nok om bransjen?  
b. Har jeg tilstrekkelig tid? Styreverv krever tid og engasjement. Gode 

styremedlemmer bærer daglig med seg styrevervet ved å ha oppmerksomhet 
på forhold som kan gi muligheter eller trusler for organisasjonen.     

c. Hva får jeg igjen for å påta meg styrevervet? Normalt bør et styreverv gi 
tilbake en kombinasjon av en økonomisk kompensasjon, 
læring/kompetanseutvikling og glede over å bidra til verdiskaping.    

d. Er jeg villig til å påta meg ansvaret som følger med det aktuelle styrevervet? 
I henhold til aksjeloven (eller tilsvarende lover for andre typer virksomheter) 
er ansvaret man påtar seg ved styreverv, et personlig ansvar. Derfor bør man 
vurdere nøye hva slags risikoeksponering (finansielt, markedsmessig, 
juridisk, teknologisk, etc) som organisasjonen står overfor, og i hvilken grad 
dette vurderes som krevende.  

e. Har organisasjonen kjøpt styreansvarsforsikring for styret? Eventuelt bør du 
vurdere å kjøpe styreansvarsforsikring for deg selv.     

f. Hvordan er relasjonen til grunnleggerne? Forholdet mellom organisasjonens 
styre og eiere er viktig for et vellykket styrearbeid og god verdiskaping 

g. Hvem er de andre styremedlemmene? En viktig forutsetning for at et styre 
skal være verdiskapende, er at det er gode relasjoner mellom 
styremedlemmene, og at det kan virke som et godt kollegium. Derfor bør du 
danne deg en oppfatning om relasjonene innen styret vil bli tilfredsstillende 
og gi et fruktbart styrearbeid.     

h. Rollefordelingen mellom administrasjonen og styret? En forutsetning for at 
styret skal kunne bidra til verdiskaping er at det er et avklart rolleforhold 
mellom styret og den daglige ledelsen i den aktuelle organisasjonen.     

i. Er det gjennomført styreevaluering i løpet av det siste året? Det anbefales at 
styrekandidaten spør om det relativt nylig har vært gjennomført en 
styreevaluering, og eventuelt hvordan resultatene av denne har vært.   

j. Revisoranmerkninger? For å klargjøre om virksomheten drives på en 



11 
 

4. OM SEVACHILDREN 

 

Organisasjonen byttet i 2018 sin logo! 

 

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 
                              

SevaChildren samarbeider med organisasjoner rundt om i verden. Dette gjør 
oss både fleksible, internasjonale og troverdige overfor givere i mange land og 

verdensdeler - Europa, Amerika og Australia. 
 

 

4.1. SevaChildren India er en ikke-sekterisk og ikke-religiøs organisasjon 
startet i 2011 for å bekjempe barnefattigdom i India. SevaChildren India, 
med sitt hovedkontor i Bangalore, fungerer som en implementeringspartner 
for SevaChildren. Den gjør dette ved å implementere sine ulike 
programmene gjennom en lokal, indisk organisasjon. 

 

SevaChildren India sitt hovedkontor i Bangalore 
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4.2. Vår lokale indiske organisasjon - MASARD ( MASS BASED 
ASSOCIATION FOR SOCIAL SERVICE AND RURAL DEVELOPMENT 
arbeider med en integrert utviklingsmetode og med fokus på barnet. 

Samarbeidspartner for våre programmer 
 

 

                                                      

 

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

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 av engelskmenn med ulik livserfaring. 

 

Om fadderbarn og SevaChildren sine programmer i India 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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 hovedkontor i Bangalore 

https://www.sevachildren.no/gavekategori/bli-fadder/
http://www.masard.org/
http://www.lonelyplanet.com/india/bengaluru-bangalore?affil=askuk
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5. Om fadderbarn  
 

5.1. SevaChildren sine programmer i India 

 
Ved utgangen av 2018 hadde vi i våre programmer: 307 fadderbarn: 76 % jenter og 24 % gutter! 

 

 

Barn i våre arbeidsområder er ulike – kjønn, religion osv. 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Jenter

Gutter



14 
 

6. PROGRAMARBEID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SevaChildren 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 SevaChildren”.  

• Vi skal styrke folks egne visjoner, selvtillit og krefter og øke deres evne 

til selv å skape endringer.  

 

• Fremme åpenhet og innsyn. 
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Fjernadopsjon inneholder mange aspekter i vårt arbeid 

6.1 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, 

 

GENERELT OM 

FJERNADOPSJON! 

Ønsker du å fjernadoptere 
et barn? 
 
For mange føles det riktig å 
kunne ha direkte kontakt 
med et eller flere barn, 
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 

Om du ønsker å bli fadder 

gjennom SevaChildren 

støtter du ikke bare barnet, 

men hele familien og 

barnets lokalmiljø.  

https://www.sevachildren.no/gavekategori/bli-fadder/
https://www.sevachildren.no/gavekategori/bli-fadder/
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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». 

 

Barn og lek hører sammen! 

 

Fra en ekskursjon med barn fra våre arbeidsområder 

           

Bursdag feirer vi for alle barna som vi arbeider sammen med!   
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6.2 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. 

   

 

  

Slik sitter vi på vår skole når vi lærer!   

 

      

 

SKOLE OG UTDANNING – 

FN sitt bærekraftsmål! 

"Sikre inkluderende, 
rettferdig og god 
utdanning og fremme 
muligheter for livslang 
læring for alle" 

En god utdanning er 
grunnlaget for å forbedre 
menneskers liv. Jenter og 
gutter skal ha lik tilgang til 
utdanning med god 
kvalitet, og den skal være 
gratis.  

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.  

Om du ønsker å bli fadder 

gjennom SevaChildren 

støtter du ikke bare 

barnet, men hele familien 

og barnets lokalmiljø.  

 

     FN sine bærekraftsmål 
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6.3 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 vår 
amerikanske søsterorganisasjons  forsynings- 
og distribusjonspartnere 

 

SevaChildren arrangerer ofte gratis helsesjekker for mennesker  fra alle 
arbeidsområder 

 

HIV_AIDS tall fra delstaten Karnataka 

 

 

HELSE OG HIV/AIDS  

FN sitt bærekraftsmål 

"Sikre god helse og 
fremme livskvalitet for 
alle, uansett alder" 

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. 

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. 

Om du ønsker å bli fadder 

gjennom SevaChildren 

støtter du ikke bare 

barnet, men hele familien 

og barnets lokalmiljø.  

 

FN sine bærekraftsmål 
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6.4 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. 

 

Sult koster mange fattige land dyrt 

 

Ekstrem tørke 

Hvordan blir matvaresituasjonen i framtida? 

 

 

 

ERNÆRING I INDIA 

FN sine bærekraftsmål 

"Utrydde sult, oppnå 
matsikkerhet og bedre 
ernæring, og fremme 
bærekraftig landbruk" 

Selv om antallet 
mennesker som lever i 
kronisk sult fortsatt er 
svært høyt, har andelen 
sunket fra 23,3 prosent i 
1990-92 til 12,9 prosent i 
2014-2016. 821 millioner 
mennesker er rammet av 
sult, mens nesten 2 
milliarder opplever 
manglende matsikkerhet i 
perioder. 

Det er på tide å tenke nytt 
om måten vi dyrker, 
fordeler og bruker maten 
vår. Hvis vi gjør det på 
riktig måte, kan jordbruk, 
skog og fisk sørge for 
næringsrik mat til alle, og 
samtidig være en viktig 
inntektskilde for mange. 

Om du ønsker å bli fadder 

gjennom SevaChildren 

støtter du ikke bare 

barnet, men hele familien 

og barnets lokalmiljø.  

 

FN sine bærekraftsmål 
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6.5 Vår støtte til familieutvikling gjennom 
fjernadopsjonsprogrammet 

Mindre reparasjon av boliger 

Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i 
krise: 

o Mat 
o 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 

 

 

 

Oppdrett av geiter gir gode muligheter for familiene 

 

 

 

FAMILIEUTVIKLING GJENNOM 

FJERNADOPSJONS-

PROGRAMMET 

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 boforhold som dette vi forsøker å 
gjøre noe med 

 

FN sine bærekraftsmål 

Om du ønsker å bli fadder 

gjennom SevaChildren støtter 

du ikke bare barnet, men hele 

familien og barnets lokalmiljø.  
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6.6 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. 

      

     Rehabilitering av skoler             Kurs i ferdighetstrening for keramikk og      
      leirhåndverkere 
 
 

        

       Treplanting ved barnehjemmet    Vann – en nødvendighet for alt liv 
                        Ashagram  
 

Vi har i våre arbeidsområder dannet 37 

selvhjelpsgrupper (SHG)  

 

Selvhjelpsgruppe for kvinner 

 

 

KAPASITETSBYGGING AV 

LOKALSAMFUNN GJENNOM 

FJERNADOPSJONS-

PROGRAMMET 

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.  

 

FN sine bærekraftsmål 
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7 SEVACHILDREN SIN ØVRIGE PROSJEKTPORTEFØLJE 
 

Diverse rehabiliteringsprogram for: 

7.1 Hus i områdene der vi arbeider 

           

7.2 Skoler i områdene der vi arbeider 

             

7.3 Bedret vannforsyning til landsbyer i delstaten Tamil Nadhu 
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7.4 Bygging av nytt administrasjonsbygg for våre aktiviteter i delstaten 

Tamil Nadhu. 

 

7.5 Oppgradering av barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil 

Nadhu 

 

I tilknytning til arbeidet i delstaten Tamil Nadhu driver MASARD også barnehjemmet 

«ASHAGRAM». Dette barnehjemmet rommer for tiden 20 gutter i alderen 5 - 17 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. 
 
 
 
 

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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Diverse andre programmer utført på landsbygda i Tamil Nadhu: 

7.6 Bevisstgjøringsprogrammer (viktighet av rent vann – nødvendighet 

av skolegang – personlig helse og hygiene – familieplanlegging – 

barneekteskap – HIV-AIDS og menneskehandel – vold i hjemmet – 

muligheter for arbeid – støttemuligheter fra regjeringen – 

alkoholproblematikk) 

           

      Viktigheten av rent vann  Skolegang diskuteres med mødre        Helse og hygiene er viktig 

                                  

         Familieplanlegging må startes tidlig                              Kampen mot barneekteskap 

      

                                   Kampen mot HIV-AIDS       India har flest antall slaver i verden, blant dem  

et økende antall kvinner og jenter som selges inn i     

          ekteskap der de må jobbe som slaver. 

 

           

                      Vold i hjemmet i India -     Helsvart indisk økonomi       India gjennomgår en «drittrevolusjon».  

      India har satt seg som mål at ingen indere  

      skal trenge å gjøre fra seg i det fri innen  

      2019. Prosjektet har enorme konsekvenser  

      for hygiene og sanitære forhold i det  

      folkerike landet. 
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Aktiv deltagelse på seminar mot alkoholisme 

 

 

7.7 Hvordan takle feilernæring og hungersnød (nødhjelp i 

krisesituasjoner – egne grønnsakshager – hjelp til oppstart av 

kornmølle – vitamin A-distribusjon) 

                             

        Hvorfor klarer ikke rike India å bekjempe        India – verdens mest «sultne» nasjon 
             kronisk underernæring? 

 

    

                              Nødhjelp til flomrammede i Asia           Satsning på kjøkkenhager og  
                         fjærkre-produksjon er svært vellykket så langt 
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                           Steiner som gir brød                   Vitamin A distribusjon 

 

7.8 Helseprogrammer (helsedugnader med frivillige doktorer) 

 

Helsesjekk for barn og voksne i våre arbeidsområder 

7.9 Hvordan skaffe seg en jobb/inntekt (brodering på sarier – 

ferdighetskurs for produksjon av krukker og kar laget av leire – 

fremheving av kvinnelig entrepenørskap i landsbyene – 

digitalisering (PC’er etc.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

7.10 Danning av 37 selvhjelpsgrupper (SHG) i landsbyene 

 
 

8 Slik møter du våre hjemmesider hvor du kan lese mere om våre 
aktiviteter i India 

 

 

8.1 Hjemmeside  

 

Under året bestemte styret i SevaChildren seg for å utvikle nye 

hjemmesider, både for bedre egenkontroll og fra et økonomisk synspunkt. 

Med egen IT-kompetanse innad i styret ble det utviklet nye hjemmesider for 

SevaChildren og SevaChildren Norway (SevaChildren India vil bli 

implementert i løpet av 2019). Hjemmesidene er nå lagt på servere med 

sluttadresse «.no». 

For registrerte faddere og givere har vi valgt å beholde deler av våre gamle 

hjemmesider for fremdeles å kunne benytte seg av vår service her.  

Registrering som fadder foregår i dag elektronisk, og de samme barna som 

er registrert for fjernadopsjon kan vi derfor finne både på siden til 

SevaChildren, SevaChildren Norway og SevaChildren India. Men, hvert barn 

tildeles KUN 1 fadder og arbeidet styres fra Norge. 
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Norsk 

 

 

 
 

 

 

https://www.sevachild.org/nrn/
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Engelsk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sevachild.org/nr/
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Slik møter du bildet på våre nye norske og engelske hjemmesider dersom 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»! 

 

 
 

9. Sosiale medier 
SevaChildren har integrert facebook på sine nye hjemmesider.  

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

SevaChildren ønsker å satse målrettet på.  

 

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

