
Verksamhetsberättelse 2020 
 
Är det svårt att planera och se framåt eller lättare att tala om det som varit? 
Året som ligger bakom är inte likt något annat år och vi uppträder och agerar 
på ett sätt som vi kanske inte skulle gjort om allt varit som det brukar. 
 
Det är absolut inte lätt för en liten organisation som Hjälp Margit Hjälpa att 
planera detta år som vi nu står inför. Många av våra givare har gått bort, många 
kan inte stödja längre för de har blivit pensionärer och de kan inte längre vara 
månatliga stödjare. Men genom brev två ggr. per år av styrelsen i Sverige och 2 
ggr per år direkt från sponsorgrupperna och skolorna i resp. land håller vi alla 
givare informerade om vad som händer och vad deras gåvor används till. 
 
Våra resp. center på Sri Lanka och i Indien har gått igenom samma svårigheter 
som vi. Men personalen är helt övertygad och inställd på att gå vidare. Man 
gläds och blir gripen att dom arbetar med stort allvar för att kunna ge sina 
anställa en lön, om än mindre än vanligt.  Man kämpar verkligen för att ge de 
aktiviteter, som hjälper många barn och vuxna, ett stöd som ger kraft att kunna 
fortsätta.  
 
Vår Stiftelse skickar ut det som kommer in på vårt 90 000, som är öronmärkt, 
till resp. land och stiftelserna där fortsätter de projekt som de anser att de kan 
stödja trots en svår tid under Corona epidemin. 
 
Centren på Smyrna, Sri lanka och Indien är vackra platser, centralt belägna och 
med ändamålsenliga byggnader. 
Hjälpverksamheten drivs genom Stiftelser som är registrerade med Staten och 
ansvariga inför den. Myndigheterna får info om de olika projekten och en årlig 
revision av en erkänd revisor. Eftersom våra center är s.k. NGO så kan de utan 
förvarning få besök av en myndighet. Glädjande nog får man gång på gång 
mycket goda vitsord. 
 
Stiftelsens styrelse tar större ekonomiska beslut och förändringar inom 
verksamheten. General Manager och Manager ansvarar för de dagliga 
utgifterna t.ex. inköp av material till skolorna, till sponsorbarnen, utbetalning 
av löner etc. 
 
På kontoren arbetar ekonomer, sekreterare, sponsorteam och socialarbetare. 
Tidvis är de ute på fälten för att besöka fattiga hem och de som har begärt 
hjälp. Ytterligare många arbetar med odlingarna, i köken och har ansvar för 



rummen som hyrs ut. Alla anställda, inalles 70 personer, får PF( Pensionsfond ) 
som betalas ut när man slutar sin anställning. Man har också ordnade 
ledigheter och sjukbidrag. 
 

Det finns 29 sponsorgrupper på Sri Lanka och 
17 i Indien, tillsammans omkr. 400 barn som 
går på de statliga skolorna. De får hjälp med 
allt material eftersom de kommer från fattiga 
familjer och utan hjälp skulle de inte kunnat 
börja skolan. Dessa barn får stöd från 
grundskola fram till högre utbildning. Därefter 
brukar de själva söka jobb och oftast lyckas de 

genom att de får en rekommendation från Managern på Smyrna som känner 
varje barn väl. https://hjalpmargithjalpa.org/corona-corona-corona/ 
 
Inkomsterna på plats har minskat betydligt eftersom man inte kunnat hyra ut 
de rum som vanligtvis ger ett bra tillskott. Men genom att odla grönsaker och 
sälja privat får man en inkomst och det får man även genom de lunchpaket 
som personalen tillagar, packar och säljer till firmor och andra som beställer.  
 
Kvinnorna på Smyrna Sri Lanka kom på en idé att sticka mössor till barn. 
Mammorna vill alltid att deras bäbisar och barn skall ha mössor när de går ut 
och ofta hemma också. Det är kallt i husen när det regnar och blåser. En affär 
köper upp allt som man kan sticka och virka och betalar bra. Häromdagen när 
jag pratade med managern berättade hon att de hade sålt över100 mössor. 
 
Både på Sri Lanka och i Indien har länderna haft ” lock down” under långa tider. 
De äldsta barnen har fått sina uppgifter på internet. Just nu är skolorna öppna 
på Sri lanka och i Indien skall de öppna för de äldsta barnen i mars månad.  
 
Smyrna driver också 2 skolor, 70 barn, som inte fick möjlighet att börja skolan i 

vanlig ordning. En av skolorna har många flickor 
och pojkar med funktionshinder.  
På Sri Lanka har vi inte något fordon som kan 
hämta dessa barn, men föräldrarna bär dem 
med glädje till Smyrnaskolan. Det finns ingen 
annan skola eller organisation i det området som 
inbjuder barn med funktionshinder. Denna 
Smyrnaskola har blivit mycket uppskattad och 

https://hjalpmargithjalpa.org/corona-corona-corona/


omtalad. I Indien har vi en buss som hämtar ett 20-tal barn och även vuxna till 
vårt center där de får behandling, näringsrik mat och stöd t.ex. till operationer. 
 

På väg till matutdelningen. En matkasse kan innehålla – se  
Ett annat projekt 
som imponerat 
på 
myndigheterna 
är stödet till de 
gamla, 160 män 
och kvinnor, som 
blivit ensamma i 
livet. De kommer 
till Smyrnacenter 
regelbundet för 
att hämta sin 

matkasse. Dessutom får de en filt en madrass och kläder och ofta hjälp att laga 
deras oftast lilla, enkla hus. De har ingen pension så de är helt beroende av att 
få hjälp av någon.  
 

För några år sen öppnades en 
möjlighet att bygga toaletter. 
Först och främst bygger man till 
familjer med barn som har 
funktionshinder. Sen finns listor 
på alla de andra som inte har en 
egen toalett. Familjer med flickor har företräde eftersom de 
är utsatta för att bli våldtagna när de måste gå långa vägar 

till allmän toalett eller gå ut och göra sina behov i buskarna. 
https://hjalpmargithjalpa.org/wp-content/uploads/2019/08/Sommarbrev-2019.pdf 

 
Under s.a.s vanliga år så kommer många turister och även de som stöder för att 
bo på centret och vara med i det dagliga arbetet. Detta är mycket uppskattat 
då man får följa med ut på husbesök och verkligen se hur en vanlig familj lever. 
Under sin vistelse på centren kan man beställa olika inhemska rätter, och ta del 
i hur man tillagar dem. Vi får gång på gång bevis för hur nöjda besökarna är och 
hur de fått vänner för livet på något av våra center. 
 
Tack vare en Stiftelse i Sverige som arbetar med stor inlevelse och 
initiativförmåga hoppas vi kunna fortsätta detta meningsfyllda uppdrag.  

https://hjalpmargithjalpa.org/wp-content/uploads/2019/08/Sommarbrev-2019.pdf


Dessutom har vi en duktig, trogen personal på våra center som vi har ständig 
kontakt med. 
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När vi nu står inför ett nytt år kan vi se framåt med glädje och tacksamhet att 
vi får ge barn och vuxna en bättre framtid 
 
Margit Stefansson 


