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VERKSAMHETSÅRET 2020  

 
FFIA:s styrelse har fortsatt att arbeta enligt den linje som beslutades 2015, dvs bedriva 
biståndsverksamhet i de länder som FFIA genom åren förmedlat adoptioner från, samt 
bidrag för återresor, rotsökning och terapi.  
 
All administration, förutom bokföring, har utförts av styrelseledamöterna. För bokföringen 
har styrelsen tagit hjälp av Monika Lundgren. 7 styrelsemöten har hållits under året. 4 under 
tiden fram till årsmötet och 3 från årsmötet och fram till årsskiftet. Alla möten har hållits via 
telefon på grund av rådande pandemi. 
 

Föreningens medlemsantal uppgick vid utgången av 2020 till 368 medlemmar och vid 
årsslutet 2019 till 389 medlemmar, vilket alltså innebär en minskning av medlemsantalet 
med 21 st. Vi beklagar naturligtvis minskningen.   
 

Föreningens stipendium för återresor och bidrag för rotsöknings - och terapikostnader har 
fortsatt delats ut under året, i mindre omfattning än tidigare år på grund av begränsningar 
som orsakas av pandemin. 
 
8 medlemmar har under 2020 beviljats återresestipendium. Eftersom det varit nästintill 
omöjligt att resa internationellt har det endast kommit in två återreserapporter till styrelsen, 
övriga som fått stipendium hoppas kunna resa under 2021 och 4 medlemmar har beviljats 
bidrag för terapi.   
 

Via telefon och mail har medlemmarna möjlighet att kontakta styrelsen. Det har under året 
varit styrelsens ambition att alla som kontaktar FFIA via dessa kanaler ska få svar och i den 
mån det är möjligt också hjälp att lösa eventuella problem. Frågor kan handla om rotsökning, 
önskemål om kontakt med det barnhem man adopterats från, återresor och adoptions-
dokumentationen. Styrelsen anser att vi hittills har lyckats leva upp bra till ambitionen. De 
flesta mail besvaras inom 24 timmar.  
 

Under året skickades ut kallelse till årsmöte och ett julbrev. 
   
BISTÅNDSVERKSAMHET  
Under 2020 samlade biståndsverksamheten in 31,054 kr. De projekt FFIA bedriver 
finansieras helt med egna medel.  
 

FFIA har genomfört en resa till Indien under januari 2020 för att kontrollera några av de 
projekt vi har samt för att titta på vissa behov på våra tidigare barnhem. Detta resulterade i 
donationer till projektet Tara i Pune samt till Asha Sadan i Mumbai. 
 
Projekten:  
Kina  
Altrusa China Orphan Aid 

Under 2020 har FFIA lämnat stöd till organisationen Altrusa som verkar i Kina. 



Stödet har använts till ett projekt som förbättrar tillvaron för föräldralösa barn som bor på 
institution, dels genom att bidra med lön till ”kramande farmödrar”, en fysioterapeut och en 
speciallärare under ett års tid, dels ekonomiskt stöd till några fosterfamiljer. 
 
Guatemala 
Under året har beslutats att stödja två projekt i landet; 
Maria Magdalena 
Maria Magdalena församling i Stockholm har ett samarbete med Maria i Panabaj, som i 
Guatemala består av ett skolstödsarbete för de barn och ungdomar som lever i stor 
utsatthet pga. tidigare inbördeskrig, naturkatastrofer, våld och fattigdom mm. Eleverna går i 
sina normala kommunala skolor och får genom denna organisation det stöd de behöver för 
att klara sina studier. I Maria Magdalena består det av information och engagemang hos 
söndagsskolebarnen samt barn och ungdomar i församlingens körer med flera. 

”Alcanzando Estrellas” (nå till stjärnorna), en icke statlig organisation i Cobán, Alta Verapaz, 
Guatemala   Organisationen bedriver ett skolstöd till de barn och ungdomar som lever i stor 
utsatthet i och kring Cobán. De uppmanas att gå i sina normala kommunala skolor och får 
stöd från denna organisation att klara det med goda resultat. ”Alcanzando Estrellas” är alltså 
inte en egen skola i vanlig mening utan ger skolstöd i olika former både till de unga och till 
föräldrarna. Målgruppen är barn och ungdomar från familjer i den etniska gruppen Maya 
Kekchi, boende i perifera stadsdelar till provinshuvudstaden Cobán. Familjer med liten eller 
ingen grundutbildning där majoriteten av mödrarna till barnen och ungdomarna varken kan 
läsa eller skriva. De vanligaste sysselsättningarna för män är byggarbetare, daglönare, 
informella försäljare, medhjälpare vid bussar och för kvinnor är det hemarbete, informella 
försäljare. 

 

Indien  
Nazareths vänner–Thanjavur  
Sedan början av 80-talet har FFIA stött FFIA ett projekt för småbarn i Sydindien, 
barnhemmet Nazareth i Thanjavur som drivs av den lutherska Tamilkyrkan. Under 2020 
fanns det 10–20 barn boende på Nazareth, med tillhörande daghem med plats för ett 50-tal 
barn. Under året har tyvärr projektledaren Gunhild Stahle avlidit och i samband med det 
beslutades att avsluta projektet. Slutlig utbetalning av återstående insamlade medel 
kommer snarast att sändas ner tillsammans med en donation som styrelsen beslutat om. 
 
 

Kishangarh School, Samarpan Foundation i New Delhi  
Kishangarh Primary School and Tuition Centre är ett utbildningscenter med fokus på barns 
utveckling. För att kunna förändra barnens liv behöver man börja med att påverka barnens 
familjer och det samhälle de lever i. Eleverna kommer från omkringliggande slumområden 
med svåra levnadsförhållanden där fokus ligger på att överleva dagen och utbildning 
kommer i sista hand. Skolan ser till att barnen får ett ordentligt mål mat om dagen, då det 
krävs näring för att kunna lära sig nya saker. 
Barnen får möjlighet till utbildning och att ingå i ett sammanhang efter den ordinarie skolan, 
istället för att driva runt på gatorna. Då många barn får stanna hemma för att passa sina 
yngre syskon i stället för att gå i skolan, har man här också ett "dagis" för småsyskonen, så 
att deras äldre syskon får möjlighet att fortsätta utvecklas istället för att stanna hemma. 
 



 
 

People´s Watch, Madurai  / Manomani Trust, Chennai  
Grundprojektet inom området barns rättigheter startade i juli 2016 och avslutades juni 2019. 
Projektet har fokuserat på våld och övergrepp mot barn, diskriminering allmänt och baserat 
på kast, barnäktenskap, barnhandel, sexuellt utnyttjande och övergrepp samt annat våld 
som barn idag utsätts för, ibland med svåra konsekvenser. Arbetet har bl a gått ut på att 
bygga nätverk och förmedla kunskap inom området. Projektet genomfördes i 6 distrikt i 
Tamil Nadu och vände sig främst till skolväsendet i delstaten.  
Från och med juli 2019 har FFIA stött en uppföljande fortsättning av projektet i mindre 
omfattning än tidigare. Detta har fortsatt under hela 2020 och avslutades vid årsskiftet.  
Pga Corona lockdown har projektet genomförts på sådana alternativa sätt om varit möjliga. 
 
 

SPARCC, Pune, Indien 

Organisationen SPARCC Samarpan Programme for Adoption: Research, Counselling & 
Consultancy startades för att ge professionellt stöd till indiska institutioner och 
adoptivföräldrar före och efter en adoption. Det är särskilt institutioner med liten erfarenhet 
av adoptionsförmedling som behöver stöd och hjälp med bl.a Caras riktlinjer och 
personalträning. Genom kursverksamhet arbetar organisationen med 
adoptionsförberedande utbildning liksom uppföljande seminarier efter adoptionen direkt 
mot de indiska adoptivfamiljerna. FFIA stödjer detta program sedan 2016.  
Utöver programmen ger FFIA även stöd till lön för två socialarbetare under april till 
december 2020. 
 
Tara, Pune Indien 
FFIA har bidragit till en konstgräsmatta till en aktivitetspark hos Tara, för att barnen ska 
kunna leka utomhus. 
 
Asha Sadan, Mumbai, Indien 

FFIA har under året bidragit till organisationens projekt innefattande utbildning, medicinska 
samt hälsofrämjande insatser av terapeuter inom olika områden. 
 
Kenya  
LAN, Little Angel´s Network, Nairobi 
Projektet avser återintegrering av barn från institutioner till sina biologiska familjer under en 
period av 3 år. Det omfattar förberedelser av barnen och deras familjer, bygga upp 
relationen med barnets familj och samhälle, skola osv. Hembesök och uppföljning av barn 
som återintegreras. Stöd och utbildning till föräldrar och andra vårdgivare för att se till att 
barnet omhändertas på ett bra sätt i sin omgivning. Projektet avslutades i mars 2020 och 
utförandet har tyvärr försvårats av pandemin.  
 
 
Thailand 
Red Cross Children´s Home, Bangkok 
Styrelsen beslutade att ge en julgåva till barnen på Thai Red Cross Children´s Home i 
Bangkok.  
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