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Vi bygger mennesker

224 barn er rehabilitert til et verdig liv i Uganda
374 barn er med i våre ulike program i Romania

Det siste året er det satset mer på å rekruttere
frivillige til organisasjonen, og Adina Ung er et
av resultatene. Sosialt engasjement er givende
og lærerikt, og ønsket om å gjøre noe for andre
mennesker er den viktigste kvalifikasjonen vi
spør etter.
Skoler og barnehager gjør en imponer ende innsats til beste for andre, og i 2017 nådde vi ca.
900.000 kroner som resultat av ulike aksjoner. Dette
vitner om et ekte engasjement til beste for jevnaldrende som rammes av fattigdom og utenforskap.
Det å bli sett og hørt
forløser både
selvtillit og
skaperevne hos dem
som starter nederst
på stigen.

Adina Farm er utviklet til et senter for opplær ing
i småskalajordbruk - Adina Farm and Agricultural
Training Center (AFATC). I tillegg drives det inntektsgivende produksjon. Vi samarbeider med lokale
landbruksmyndigheter i pakt med Ugandas
nasjonale satsing for økt matproduksjon. Driften er
sikret med egne inntekter og prosjektmidler.
Vi har også i 2017 konsentr er t aktiviteten i Dolj
fylke i det sørvestlige Romania og i Lira District og
Abletong i Nord-Uganda. Fundatia Adina Stiftelsen
(FAS) i Craiova har fire fast ansatte og Adina Foundation Uganda (AFU)
har 20 ansatte. I Norge
har vi 2 hele stillinger
fordelt på 3 personer.
Virksomheten i
Uganda og Romania
følges opp av våre
lokale styrer. Styrearbeidet i begge land
er revitalisert med nye
norske og lokale
medlemmer i 2017.

Men vi trenger
flere skoler med
engasjerte elever,
flere faddere og
trofaste sponsorer.
Midlene setter oss i
stand til å
rehabilitere funksjonshemmede og
sikre skoleplass for
barn og unge. Vi
berømmes av lokale
myndigheter som
ser gode resultat av
å være på lag med
oss.
Vi følger pengene
helt fram, og vi
stiller presise krav
til dem vi hjelper.
Våre medarbeidere i bushen i Uganda og i landsbyene i Romania forteller hvem som skaffer oss
driftsmidlene og hvilke forventninger våre støttespillere har til mottakerne.

Driften av Lir a
Rehabilitation
Centre finansieres
med midler fra
Norad, faddere,
sponsorer og inntekter fra aksjonsdager
på skoler og i barnehager.
Driften i Romania
finansieres i alt
vesentlig med

midler fra Norge.
Hovedkontoret ligger i Bergen. Vi har også siste
år greid å holde utgiftene til administrasjon lave
takket være omfattende frivillig innsats. Kontoret
har en gunstig husleieavtale, og den sikrer oss også
noe inntekter med utleie via AirBnb.

Adina Stiftelsen, Dankert Krohnsgt. 5, 5018 Bergen
Følg oss på www.adina.no og Facebook

Begrepet utenforskap har et dystert
og dramatisk innhold i de rumenske
landsbyene der vi er engasjert. Mange
unge vil bort fra en tilværelse der familien mangler det meste av
muligheter og materielle goder. Vår strategi er å bygge opp de unges
selvbilde så de tør å stole på egne evner og veivalg.

ROMANIA

I Romania innser vi at vi slipper taket i mange unge
mens de er i en svært kritisk alder. Dette er
bakgrunnen for Adina Home, et kjempeløft å bygge
og en utfordring å drifte. (Se neste side).
Vi har erfart at vår e muligheter til å etabler e
relevante aktiviteter for de som er for gamle for SFO
stoppes av mangelen på lokaler. Tett samhandling
med lokale myndigheter og vår egen grundige kartlegging av familienes bo- og levekår i området ligger
til grunn for planene som vil ta Fundatia Adina
Stiftelsen (FAS) lange steg videre.
En del av det vi steller med er helt klar t myndighetenes ansvar, men akkurat som i Norge må frivillige, private og det offentlige supplere hverandre
på ulike felt. Vi møter positive lokale folkevalgte
som har erkjent det offentliges forsømmelser men
samtidig ser sine egne begrensninger.
Adina Stiftelsen har vir ket i Romania i mer enn
15 år, og sett dramatiske endringer. Det eneste som
later til bli ved det gamle er fattigdommens
forbannelse på landsbygda i landets fattigste region.
Lyspunktene for oss er ungdommene som skaffer
seg utdannelse og et yrke, og disse rollemodellene
begynner å bli mange.
Det kan selvsagt skje at enkelte bar n fr a vår e
landsbyer kommer skjevt ut, blir barnebruder eller
ofre for menneskehandel, men jenter og gutter som
vil jobbe seg ut av fattigdommen fortjener en hånds-

VÅRE AKTIVITETER I ROMANIA 2017
Utdanningsprogrammet

69

SFO i Goiesti, Tandara, Farcas

171

Åpen barnehage i Mogosesti, Goiesti,
Tandara, Muiereni, Amarasti, Farcas

60

Barn som suppleres med materiell i
barnehagene i Goiesti og Farcas

74

Frivillige på ulike oppgaver

30

Home Start omfatter 8 familier med 33
barn og 8 frivillige
rekning, enten de er rom eller etniske rumenere.
I 2017 avsluttet vi vår t siste EØS-prosjekt, og
erfaringene er så gode at vi vil søke om midler igjen
straks relevante tema utlyses. Vi kan også skryte på
oss at vi har greid å overføre et norsk ord til rumensk,
DUGNAD, og ordet er attpåtil innlemmet i EØSvokabularet.
Den viktigste effekten er likevel at vi har gr eid å
skape en ny samhandlingskultur i våre landsbyer.
Unge som har reist ut for å prøve lykken, tar gode og
dårlige erfaringer med
hjem med det for øye å
skape noe i sitt gamle
nærmiljø.
FAS tok utfordringene
med å prøve ut en rumensk
variant av det verdensomspennende Home Startopplegget. Vi kalte det
New Start. Dette skjedde i
samarbeid med Stiftelsen
Kirkens Bymisjon Bergen
(SKBB).
Nå er FAS blitt nasjonalt
kontor for Home Start i
Romania, en solid anerkjennelse for å ha bidratt
til en ny start for mange
barn og familier i vårt nedslagsfelt. Mødre og fedre
setter pris på å bli sett, hørt
og møtt på deres
hjemmebane.

ADINA HOME I SIMNICU DE SUS

Drømmen om et eget Adina Home vil bli realitet i løpet av 2018 og 2019 takket
være en solid gave fra en av våre største sponsorer. Lokale myndigheter i Şimnicu
de Sus støtter planene. Landsbyen ligger knappe 10 km utenfor Craiova, og
flyttingen gjør at vi kommer tettere på stedene der vi har aktiviteter. Våre
medarbeidere er positive til flytting ut av storbyen til nye skreddersydde lokaler.

Kommunen er svært interessert i å være vertskap for
Fundatia Adina Stiftelsen (FAS) og vil besørge vei,
vann og kloakk. Vi leier tomten gratis i 49 år. Så
langt mulig ønsker vi å satse på prefabrikasjon og
fornybar energi i form av solceller på taket. Bygget
får en grunnflate på ca, 370 kvm. Det tegnes av en
arkitekt i Craiova.

4. EMPO – Målgruppen er kvinner og menn med
ulik etnisk bakgrunn bosatt på landsbygda. Vil gi
kursdeltakerne grunnleggende forståelse av hvordan
det rumenske samfunnet virker, og kunnskap som
setter dem bedre i stand til å ta seg bedre fram i det
rumenske byråkrati. Mange er ikke klar over sine
rettigheter, eller hvilke plikter det medfører å kreve
sin rett.
BRUKEN AV HUSET: FAS har ingen aktiviteter
Tilrettelegging av pkt. 3 og 4 bygger på
for barn og unge i selve Craiova. Lokaliseringen i
erfaringer Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen
Şimnicu de Sus er tett på den eksisterende skolen,
(SKBB) har gjort over flere år, og SKBB
en ideell plassering med tanke på fremtidig
er innstilt på å fortsette samarbeidet.
sam-handling.
5. FRITIDSKLUBB – Målgruppen er alle over
barnehagealder. Ulike aktiviteter på ulike dager tilHuset vil bli bygget i henhold til våre spesipasset aldersgruppene og deres interesser slik vi
fikasjoner som er utarbeidet i nært samarbeid med
våre folk i Craiova. Vi legger også opp til et «stille» kjenner det fra norske fritidsklubber. First
rom for bibliotek/leseplasser med kontrollert adgang Lego League blir introdusert av RoboMech fra
Bergen. Folkedans er stort i Romania, og blir en
til nett/PC.
viktig aktivitet hos oss. Våre grupper gjør det skarpt
i nasjonale og internasjonale mønstringer.
1) Dagens aktiviteter: SFO, Åpen bar nehage,
Utdanningsprogram og Home Start.
6. YRKESVEILEDNING – peke på utdannings2) Våre frivillige (ca. 30) ute i distr iktet vil
veier, stimulere de unge til å tenke entreprenørskap
enklere kunne komme til vårt kontor for oppog ut-dannelse som kan gi dem et yrke å leve av. I
datering, rapportering og faglig påfyll.
samarbeid med andre NGO'er orientere om ulike
ordninger rettet mot for eksempel småbønder.
3) V 13 – Et opplegg der vi følger tettere dem i
aldersgruppen 15-24 år som vi hittil ikke har
7. BAKERI OG KAFÉ – kan være både en innkunnet ta skikkelig vare på grunnet manglende
tektskilde og yrkesopplæring der tanken er å selv
fasiliteter. Grunnleggende datainnføring kan være
lage maten vi ellers kjøper inn til våre aktiviteter.
aktuelt her, blant annet med tanke på å lære de unge
å skrive en jobbsøknad.

Sagt med barnas egne ord...
Adina-medarbeiderne i Craiova spurt «våre» barn i utdanningsprogrammet
om hva slags utbytte de har av delta i Stiftelsens aktiviteter. Det finnes ikke
tilsvarende offentlig tilbud der vi opererer. Her følger et knippe utsagn:
Victor Rusan
Aside from helping me financially, I find the Foundation wonderful and I am very glad to be part of it.
The Adina Stiftelsen Foundation has given me the
opportunity to engage in many creative activities
that taught me a lot of useful things for the coming
years. Moreover, I’ve found a number of fantastic
people here. Thank you for this opportunity!

deeply happy to also be part of this amazing
Foundation.

Stefan Ciobanu
The Adina Stiftelsen Foundation has given me the
faith and confidence I needed to reach a higher
degree of understanding and cooperation. By
engaging in the Foundation's activities, I had the
opportunity to meet remarkable people and visit
places I had not seen before.

Ion Raducu
I am grateful for the way the Foundation has treated
me, supporting me financially and morally. I have
come to learn so many new things, gained so much
knowledge in certain areas and I hope the Foundation will live many years from now on to give

Bianca Ruican
I really loved the after-school activities. They
helped us develop our creative and artistic abilities
and taught us a great deal of new and interesting
things. Furthermore, the monthly financial grants
facilitated our school expenses.

Evelina Nastasie
The Foundation has
given me the chance to
see the world in a new
light, to discover many
beautiful and interesting
things. The financial and
material support has
been of great help as
well. Thank you very
much for your dedicated
work!
Contesa Buzdugan
I want to show my
sincere consideration for
all the financial and
moral support. Thank
you greatly for
everything you have
done for me!
Zimbrea Andreea
The Adina Stiftelsen
Foundation has been extremely helpful to me over
the years. Here, I learned to build, smile and enjoy
everything around me. I found that you can create
impressive artwork with a handful of things others
would consider insignificant. I truly want to thank
the members of the entire team and to say I’m

their assistance to more children out there. After I
finish school, I’d like to work in this area of
expertise because I love what you are
accomplishing here.

Flere meninger på neste side ...

… sagt med barnas egne ord
Andreea Gorun
Having the opportunity to participate in the Adina
Stiftelsen Foundation Afterschool Program meant a
lot. It’s absolutely wonderful everything you do for
us and the children, you are great! I applaud the
coordinators’ enthusiasm, dedication and patience
shown to each of us. As well as their skills at
numerous handmade activities. Thank you for all!
You have proved us in countless occasions that
nothing is impossible, that many hands indeed make
light work!

exquisite people and to make a bunch of new
friends. Following the most recent project, I’ve
gained so much knowledge, received such great
advice that will certainly guide me through life. I
am really happy to be one of this family. From the
bottom of my heart, thank you for everything!

Andreea Cinca
The different activities I have partaken in have
enabled me to develop my craft skills, succeeding in
making art out of objects around the house. Through
travel I discovered a part of the world and the funds
were a mere bonus, allowing me to buy clothes and
Maria Cirneanu
I want to thank you from the bottom of my heart for school supplies.
all your financial support and advice that prepared
Florin Dumbra
me for the future. The Foundation has helped me to I enjoy being a member of The Adina Stiftelsen
develop and grow as a person. Thank you kindly for Foundation, I keep on learning and growing. You
all your support!
were there for me when I needed the most and I
Florin Barbulescu
I wish the Foundation
would stand by as many
children as possible the
way they did for me,
with my studies and my
personal development.
Alexandra Caravan
With support from the
Foundation I have
managed to pay some of
my expenses: school
books, clothes, bus pass.
The people here helped
me to know myself
better, to listen, to
interact with others and
to take under
consideration their
highly thank you for everything. I hope I’ll get to
opinions. I acquired so much information, thank you repay your blessing. You are awesome!
for your assistance!
Andreea Anghel
My name is Andreea Anghel and I am a Law stuMarian Gainaru
Thanks to the Foundation for their full support and dent, also currently studying at the National thSchool
to all the people who stand with us and endorse this of Penitentiary Officer Training. Since the 9 grade,
I was a scholarship member of this Foundation and I
Foundation.
must confess I didn’t think you would take care of
Minodora Oprea
me for such a long time. Let me take this opportuniThe Foundation has been a great help to me. Thanks ty to thank you and the working team. You certainly
to the funds, I’ve managed to cover my education
have helped create the person I am today!
expenses. I had the opportunity to meet a lot of

Helhetstanken styrer vår
aktivitet i Uganda. Senteret i
Lira gjør de funksjonshemmede
barna til fullverdige borgere samtidig som vi lærer familiene
å ta bedre vare på barna. Vi har gjennom flere år vært vitne
til at tankesettet moderniseres i landsbyene der våre
folk følger opp barna.

UGANDA

Hovedaktiviteten vår er og blir r ehabiliter ing av
funksjonshemmede barn på senteret i Lira. Dette er
barn som er ille ut på mer enn én måte. Foreldrene
er fattige og har lite penger å bruke på adekvat
medisinsk hjelp, og det er lite for dem å hente i det
offentlige helsevesen. Da kan diagnosen fort bli at
barnet er utsatt for heksens øye og vrede, og lite
skjer med det barnet - utover at tilstanden forverres.
Statsminister Erna Solberg er blant dem som i
klare ordelag sier at skolegang skal være viktige
element der vårt land yter bistand. Vi har tatt henne
på ordet, og i 2017 gjennomførte vi et solid
«lærerløft» for 124 lærere på de skolene våre barn
går. Dette er i tråd med ønskene fra landets myndigheter. President Museveni har uttalt at den lave
kvaliteten på utdannelsen i landet kan påføre
Uganda ubotelig skade.

I tillegg har vi fått bygget r amper på fler e skoler
der våre går. De som er avhengige av rullestol eller
har nedsatt førlighet skal ikke stenges ute. Dette er
elever som allerede på senteret har lagt for dagen
mye motivasjon og forståelse for skolegang og
læring. Vi tar kostnaden med rampene fordi lokale
myndigheter sjelden legger til rette det vi i Norge
kaller universell utforming av skolebygg.

Våre medarbeidere i Lir a har lenge lett etter
muligheter for å få utført enkle operative inngrep
noe nærmere enn hos CoRSU utenfor Kampala. Vi
har også en samarbeidsavtale med en klinikk noe
nærmere senteret. Vi betaler i henhold til kontrakt
for operasjonene, og sparer transport til Kampala.
Barna er på forhånd utredet av våre folk.
Drift og ressursbruk effektiviser es ytter liger e når
våre folk drar til klinikker utenfor Lira. Vi bidrar til
å redusere reisekostnadene for familier som strever
nok i det daglige. Dette er et poliklinisk tilbud som
blir svært godt tatt imot, og samarbeidet med lokale
klinikker er til beste for begge parter. Fagmiljøene
får anledning til å utveksle kunnskap om familienes
levekår - og rene medisinske utfordringer.
Det er mer enn 10 år siden bor genkr igen i Nor dUganda tok slutt, og vi registrer fremskritt i Liraregionen. Men senterets daglige drift hemmes av
hyppige strømbrudd, noe som igjen rammer den
daglige kommunikasjon med e-post og internett. Vi
oppgraderer medarbeiderne faglig og stimulerer dem
til å bruke IKT, men infrastrukturen henger
dessverre alltid ikke med. Slikt er lett å glemme i
Norge der det meste er et tastetrykk unna.

Staben i Lira leverer
De tørre tall nedenfor utdyper hvor mye
som egentlig inngår i vår helhetstenkning.
Det er krevende å holde fullgod oversikt slik
at ressursene ut nyttes maksimalt, men vi
høster nå gode gevinster av tiden og pengene
vi har brukt på å bygge opp enkle styringssystemer.
Opplæring og moder niser ing på IKT-siden
er i tillegg verdifull kunnskapsoverføring,
samtidig som oppdaterte regnskap/budsjett
skaper bedre forståelse for pengebruken.
IKT-oppgraderingen gjør det enkler e for
våre medarbeidere å se hvor i behandlingsprosessen hvert enkelt barn befinner seg.
Status vises enten barnet er på senteret,
befinner seg i landsbyen eller skal hentes
nyoperert i Kampala.

VÅRE AKTIVITETER I UGANDA 2017
FYSISK REHABILITERING
Fysioterapi for innepasienter, dagpasienter eller på helsesentre utenfor LRC

212

Barn som var inne pasienter på LRC

64

Barn rehabilitert på helsesentre utenfor LRC

41

Barn rehabilitert som dagpasienter på LRC

107

Operasjoner på sykehusene Cure, CoRSU og LMC

98

Barn som fikk hjelpemidler

12

UTDANNING
Barn i catch-up klasser

64

Skolepenger, barn i grunnskole

42

Skolepenger, barn yrkesutdanning

10

Skolepenger, barn videregående med internat

4

Lærere som får spesialopplæring

124

PSYKOSOSIAL BEHANDLING
Positive endringer i selvfølelse og samhandling hos barna etter opphold på LRC

56

Barn som fikk rådgivning på LRC

64

FAMILIEGRUPPER
Foreldre som får støtte fra nye Adina-grupper

126

Antall nye familiegrupper

4

Treningsopplegg organisert for familiegrupper

4

Tom tar styringen

Tom Ongom er en av våre dyktigste
"påvirkningsagenter". Han overbeviser folk om
at det er best å bygge på Adinas helhetstanke
når landsbyens tankesett skal moderniseres.
Tom (42) er far til åtte. Han kom i kontakt med
senteret vårt i Lira da sønnen Emmanuel fikk
behandling hos oss. I dag er Emmanuel en fullt
førlig ungdom på 16 år. Han satser på yrkesskole
med bygg og konstruksjon som fag. Foreldrene var
i sin tid bekymret for sønnen, ville han bli gift når
han var å regne som funksjonshemmet, hvordan
ville en kvinne se på ham?
Tom utstråler natur lig autor itet, og er fr ivillig
koordinator for landsbyens familiegruppe. Han
engasjerer seg fordi han
vil betale tilbake det
Adina har gitt ham i form
av en friskmeldt sønn.
Landsbyen teller 35 husstander, og det bor 15
funksjonshemmede barn
her. Sammen med våre
folk forklarer Tom for
innbyggerne at barn som
sliter med et handikap
skal hjelpes. Toms egen
sønn er blitt en rollemodell i en kultur der
eksempelets makt er stor.
Tom og konen Lucy vil
at alle barna skal gå på
skole og begge står på for
å skaffe nok skolepenger.

De høster fra et mangfoldig åkerland, fra 12 bikuber og har fisk i et par dammer like utenfor landsbyen. Foreldrene ser ikke for seg barna som gratis
arbeidskraft. Utdannelse gir dem større muligheter
for godt arbeid, mener familiefaren.
Våre feltarbeidere ser i Toms landsby at Adinas
helhetstanke gir resultat i form av både bedre samhandling og forståelse av det storsamfunn landsbyen er en del av. Det er startet en teatergruppe
som fremfører egne skuespill som formidler
funksjonshemmedes rettigheter, de går til angrep
på familievold, harselerer med de drikkfeldige og
advarer mot barneekteskap. Gruppen har det artig
sammen. Likhetstrekkene med et velfungerende
norsk bygdelag er slående.
Landsbyen har opprettet en egen sparekasse
der bøndene kan låne til
for eksempel frø. Ifølge
Tom er det ikke problemer
med tilbakebetaling av
lånene. Men ingen får låne
penger hvis de ikke har en
plan for pengebruken og
til-bakebetalingen, og låntakerne blir grundig
utspurt før felleskassen
åpner for lån.

Familiegruppene er en suksess
Når vi vet at over 80 prosent av Ugandas
befolkning på vel 42 millioner mennesker bor
utenfor byene, blir det klok bistand å satse på
dem som kan skape verdier på landsbygda.

knapphet på mat og feilernæring. Over 26 prosent av
befolkningen regnes som feilernært. En tredje stor
utfordring er den raskt voksende arbeidsledigheten
blant landets unge i arbeidsfør alder.

Derfor har vi stått på for å utvikle familiegruppene til
en av bærebjelkene i vår helhetsfilosofi. Siste år ble
det opprettet fire nye familiegrupper med til sammen
126 foreldre. Systematisk oppfølging over lang tid
har gjort dette til en suksess og flere landsbyer
ønsker å ta etter. En kjekk attest å få.

Derfor peker inter nasjonale or ganisasjoner som
FAO på jordbruket som en vekstnæring i Uganda.
Småbøndene er nøkkelen i en påkrevd satsing siden
innpå 70 prosent av landets befolkning er sysselsatt i
landbruket.

I familiegruppene møter vi har dt ar beidende
Vår arbeidsmåte i Nor d-Uganda kjennetegnes av at kvinner og menn. Det er disse småbøndene som utgjør ryggraden i både det ugandiske og det
våre medarbeidere drar hjem til de funksjonshemmede barna som er rehabilitert hos oss. Tillit og afrikanske landbruket. Klassisk markedstenkning
tilsier at Ugandas raskt økende befolkning vil utgjøre
kontakt blir etablert med enkle midler. Barna som
et voksende marked for mat. Når næringen
var landsbyens mobbeobjekt, er blitt
moderniseres gjennom hele verdikjeden, vil
rollemodeller og brobyggere.
jordbruket kunne skape nye og fremfor alt trygge
Foreldrene blir opplær t til å ta var e på sine bar n. arbeidsplasser.
Resultatet er stolte foreldre som kan vise landsbyen
barn som er blitt friske fra lumske bakterier og med- Dessverre har småbønder i familiegr uppene
født klumpfot. I tillegg kan barna dokumentere både begrensede muligheter til å nå markedet mens varene
ennå holder topp kvalitet. De små er avhengige av
lese- og regneferdigheter. Det gir slekten enda mer
mellomledd som sikrer seg en mer eller mindre rettstatus i nærmiljøet.
ferdig andel av fortjenesten.
Flere av «våre» bar n har skaffet seg yr kesutdannelse og startet sin egen virksomhet, og jenter som er Fellesskapet familiegr uppene bygger opp, er et
selvforsørgende kan unngå å bli giftet bort i altfor
solid fundament når landsbyene skal ta nye steg
ung alder, ifølge dem selv. Tenårings-jenter utgjør
fremover. Adina har over år dokumentert at vår
25 prosent av landets gravide kvinner.
kjede som starter med rehabilitering av de svakeste,
Aktiviteten ute i landsbyene gir oss samtidig solid supplert med skolegang, er bistand med varig effekt i
landsbyene.
innsikt i to av Ugandas aller største utfordringer,

Redegjørelse for aktivitetsregnskapet
Totalt anskaffede midler i 2017 er kr. 3.542.066,mot kr. 3.778.329,- i 2016. Anvendte midler til
aktiviteter i Romania og Uganda som oppfyller
stiftelsens formål er kr. 3.703.075,- i 2017,
og kr. 3.549.391,- for 2016.
I årets innsamlede midler er det inkludert et tilskudd fra Norad på kr. 720.000,-, som er reduksjon i tilskuddet for året før. Innsamlede midler
for 2017 er ca. kr. 235.000,- lavere enn for 2016,
og skyldes hovedsakelig reduksjon i tilskudd
fra Norad.
Alle kontrakter vedrørende kalenderinntekter
inngås i løpet av høsten. Kalenderinntekter
fakturert i januar 2018, som ble kontraktsfestet i
2017, og er mottatt eller med rimelig sikkerhet vil
mottas i 2018, er inntektsført som opptjent, ikke
fakturert kalendersalg. Totalt utgjør disse
inntektene kr. 322.500,- i 2017.

Prosjektkostnadene for 2017 viser en forventet
økning i forhold til kostnadene for 2016.
Administrasjonskostnadene for 2017 var kr.
137.533,-, mens de var på kr. 116.743,- i 2016.
Økningen i administrasjonskostnadene skyldes
hovedsakelig økte lønnskostnader i forbindelse
med prosjekt Norad.
Stiftelsens formålsprosent var i 2017 på 96,4%
og på 96,8% i 2016.
Av årets innsamlede midler er kr. 2.477.125,overført til formålskapital med restriksjoner og
kr. 252.401,- er overført fra annen formålskapital.
Kr. 2.521.298,- er overført fra formålskapital med
restriksjoner.
Stiftelsens totale formålskapital pr. 31.12.17 var
på kr. 1.165.613,-, mens den var
kr. 1.462.186,- pr. 31.12.16.
Det er et ønske fra stiftelsens side til enhver tid å
ha rundt 1 års driftskapital stående på formålskapitalene, og man vil søke dette oppnådd via økt
strategisk fokus med tiltak på å få inn flere midler

i løpet av 2018 og i de kommende årene. Norad er
en essensiell viktig strategisk samarbeidspartner
for arbeidet stiftelsen utfører i Uganda.
Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om
fortsatt drift. Sentralt i styrets arbeid er fokus på
aktiviteter innenfor alle våre inntektsgivende områder. Styret ønsker å styrke innsatsen ytterligere i
løpet av 2018 for å sikre mer forutsigbare inntekter for at vilkårene for jevn og forutsigbar drift
er tilstede. Det er foreløpig ingen indikasjoner på
at stiftelsens inntekter vil bli redusert i vesentlig
grad i 2018.
I 2017 har Norad gitt stiftelsen fornyet tillitt og
inngått en ny samarbeidsavtale for årene 20172019 med tilskudd på kr 720.000,- pr år.
Videre drift og utvikling

Stiftelsen vil også i 2018 og årene fremover fortsette med hjelpe våre partnerorganisasjoner i
Uganda og Romania. Adina Stiftelsen bygger på
prinsippet Hjelp til selvhjelp. Målet er at våre
partnerorganisasjoner skal bli økonomisk uavhengige.
I Romania startet dette arbeidet allerede i 2014
ved at Fundatia Adina Stiftelsen selv prøver å få
finansiert deler av arbeidet gjennom å søke midler
innenfor EU/EØS. Å oppnå selvfinansiering har
vist seg å være noe utfordrende på grunn av krisen
i Europa de siste årene.

I Uganda er også målet på sikt være om økonomisk uavhengighet. Dette må ennå bli av mer
langsiktig karakter via egne prosjekter med
kommersiell drift og/eller gjennom søknad om
tilskudd av offentlige tilgjengelige midler.
I Romania vil byggingen av Adina Home kreve
ekstra oppmerksomhet fra styrene i begge land og
den lokale ledelse i Craiova. Prosjektet er utførlig
omtalt på side 3 i beretningen. Bygget finansieres
i sin helhet med midler fra Norge.

Stiftelsens
formål:
a) å hjelpe mennesker ut av
fattigdom med spesielt
fokus på barn og unge og
deres familier.
b) å forvalte innsamlede
midler og formidle bistand
på en måte som sikrer mottakerne reell innflytelse
gjennom aktiv deltakelse i
våre prosjekter, styrker
menneskeverd og utvikler
evnen til selvhjelp.
c) å drive informasjons- og
holdningsskapende arbeid
om nord/sør-spørsmål for
å øke interessen for og
spre kunnskap om bistand.

Faste fadderbidrag eller et enkelt bidrag, hver eneste krone
teller. Jobben er ikke gjort verken i fattigstrøkene utenfor
Craiova eller blant funksjonshemmede barn i bushen
i Nord-Uganda. Våre folk i førstelinjen rapporterer månedlig
regnskap/budsjett til Adina Stiftelsen i Norge. Vi er i tillegg
underlagt strenge rapporteringsrutiner fra Norad.

Vipps oss din gave via kode

11008 eller Adina Stiftelsen
Bruk gjerne konto:

5210.05.66729

http://www.adina.no/bli-fadder/

Adina Stiftelsen, Dankert Krohnsgt. 5, 5018 Bergen. Følg oss på www.adina.no og Facebook

