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Informationsbrev nr 4 2008

Intact lokalgrupp i Uppsala

Kallelse till
höstmöte
föreningen
Intacts Vänner
onsdagen 1 oktober 2008 kl 19.00 i
Trefaldighetskyrkan, Södra
Strandvägen 3, Örebro

Vill du vara med från början?
Den 10 september startar Intacts Vänners lokalgrupp i Uppsala.
Klockan 18.00 hålls det första mötet på Hugos kaffe & deli,
Svartbäcksgatan 21. Hugos är ett café som har mycket
ekologiska och rättvisemärkta produkter samt serverar både
veganska och vegetariska rätter. Lokalgruppens är en del i
sammanslagningen med Komal Sweden. Gruppens uppgift blir
att ta fram ett förslag på hur ridterapicentret ska verkställas i
framtiden. Förslaget planeras vara klart till Intacts Vänners
årsmöte i mars 2009.
Lokalgruppen har fått en egen hemsida: www.komalsweden.se/
intact där kan du läsa mer och följa arbetet. Har du några frågor
eller är intresserad av att vara med. Kom till Hugos den 10/9
eller kontakta Jonna Fallhagen på 85jonn@gmail.com

Besök från Indien - möte med
rektorn och lärare från Intact Special
School
Enklare förtäring
Komal Sweden

Lotterier

Varmt välkomna
Styrelsen
Anmälan om deltagande senast den 24 mars 2008 till Barbro
Redin, telefon 019/106 054, nummerpresentatör eller epost
barred@telia.com.

Informationsbrev nr 4 2008 Britt-Marie Strandahl

Britt-Marie Strandahl medverkade vid Komal Swedens årsmöte
den 29 juni och höll en presentation av Intacts Vänners
verksamhet. Årsmötet röstade för ett samgående med Intacts
Vänner men det krävs ett till årsmöte för att fatta ett definitivt
beslut. Komal Sweden har utlyst ett extra årsmöte den 1 februari
2009 för att ta upp frågan igen. Som ett steg i
sammanslagningen har Jonna Fallhagen adjungerats till Intacts
Vänners styrelse och hon startar i höst en lokalgrupp i Uppsala.
Thomas är mycket positiv till beskedet och har redan börjar
kolla på möjligheterna att hålla hästar på möjligheternas land. På
Komal Swedens hemsida www.komalsweden.se hittar du mer
information om föreningen och ridterapi.
Jonna Fallhagen

föreningens postgiro 90 11 31-3

hemsida:

www.intactsvanner.com
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Möjligheternas Land - fortsatt
arbete
Ansökan om medel 2009 - 2010
Ansökan om medel för fortsatt arbete under 2009 och 2010 har
kompletterats. Under juli fick föreningen en del frågor på den
tidigare inlämnade ansökan. Dessa är nu besvarade och vi har
även gjort tillägg med att ansöka om pengar för 2010. SIDA
beslutar i mitten av december.
Nätverk med andra skolor
I juni genomfördes det andra nätverksmötet med företrädare för
andra fristående skolor för olika grupper av barn med
handikapp. Intresset för samarbete är stort.
Nätverket har startat ett arbete som kallas “Catch them young”
med syfte att sprida kunskaper om olika handikapp till barn och
ungdomar i skolor i Tiruchirapalli. Avsikten är att besöka
skolorna och presentera olika handikapp, samt att därefter bjuda
in barn och ungdomar att besöka de olika skolorna, bland annat
Intact Special School.
Samarbete med föräldrarna
Initiativ har tagit för att organisera föräldrarna till barn/
ungdomar med handikapp i en föräldraorganisation. Intresse
finns och planerna är att organisationen registreras under
hösten. Tidigare har det inte funnit någon föräldraorganisation i
Tiruchirapalli.
Utbildning för deltagarna
Två kor med kalvar har köpts. Redan nu producerar de mjölk.
Gräs till foder för korna har såtts. Så har även en del grönsaker.
Odlingen av Championer har redan gett den första skörden.
Vetenskaplig undersökning
Bishop Heber College, social department har genomfört en
undersökning angående attityder till personer med
förståndshandikapp. Sammanlagt har 2240 personer intervjuats
inom 16 olika områden i Tiruchirapalli. Materialet bearbetas nu
och resultatet kommer att presenteras under november 2008.
Avsikten är att Bishop Heber College även ska ansvara för
utvärderingen av hela projektet, hösten 2010.
Britt-Marie Strandahl

Rektor för Intact Special School i
5 år - Karuna Ebenezer
Under mitt besök på Intact Special school februari/mars 2008
bad jag rektor Karuna Ebenezer se tillbaka på de 5 år som hon
har varit rektor på skolan. Hon tillträdde 2003 samtidigt som
skolan flyttade in i egna nybyggda lokaler. Antalet elever var då
35. Nu är det 85 elever.

En av de viktigaste förbättringarna som Karuna nämner är att
hon introducerade delstaten Tamil Nadus läroplan för
förståndshandikappade MDPS(Madras Development program
system). Varje elev har en individuell utvecklingsplan, utformad
efter den första utvärderingen i samband med inskrivningen på
skolan. Eleverna arbetar med individuellt anpassade mål inom
fem olika områden samtidigt. Var tredje månad utvärderas
resultatet och de individuella målen revideras.
Karuna berättar om många framsteg hos barnen på skolan. En
flicka kunde inte tala när hon började på skolan. Idag pratar
hon. En annan kunde endast krypa. Hon har lärt sig att gå- En
pojke har lärt sig att tala och gå med hjälp. Stora framsteg
utifrån de förutsättningar han hade nr han kom till skolan.
Skolan har idag fler specialutbildade lärare. Många av lärarna har
erfarenhet av arbete från andra skolor. Personalen har ett stort
engagemang i arbetet med eleverna och på skolan. Arbetet med
utbildning av de äldre eleverna i åldern 14 - 18 år har inriktats på
att ge dem förberedande yrkesträning. För ett par år sedan
startade ISS “Peoples Parlament”. Erfarenheterna från detta
arbete har lett till projektet “Möjligheterna Land”.

Viktiga frågor för den framtida utvecklingen av skolan är att
stegvis göra förbättringar inom den pedagogiska verksamheten,
samarbetet med föräldrarna och inom skolans närområde. En
önskan är att kunna anställa ett par lärare till och därmed kunna
Karuna har upplevt förändringar och förbättringar varje år.
minska antalet elever i undervisningsgrupperna. En annan
Skolans campus har byggts ut med övernattning- och
målsättning inom några år för ISS är att erövra utmärkelse som
undervisningslokaler i ett separat hus, bassäng och lekredskap.
På skolgården har träd och buskar planterats. Växtkraften är stor den bästa skolan inom delstaten. Årligen genomförs tävlingar
och idag ger växterna ett ombonat intryck och alltmer skugga på inom olika områden (utbildning, dans och idrott)
skolgården.
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Karuna ser fram mot besöket i Sverige tillsammans med två av
hennes medarbetare Ms Rachel och Mrs Mercy och
möjligheterna att möte kollegor för utbyte av kunskaper och
erfarenheter.
Britt-Marie Strandahl
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och har 24 boxar. Idag används 18 av boxarna.
Varje “kontoinnehavare” har en egen bankbok, där
insättningar och uttag redovisas. Uttag kan göras efter att
en blankett har fyllts i, med hjälp av personal om det
behövs.

Ungdomsgruppen startas!
Nu har det blivit dags för oss att ta steget ut i verkligheten, när
vi talar om oss, är det vi unga i föreningen. Det skapas tillfälle
för oss att förmedla våra tankar och idéer. På den nya bloggen,
http://intactsvanner.blogspot.com, kan man följa utvecklingen
för de volontärer som är på plats och även för de som är på väg
ner. Vi får färska rapporter, tankar och kommentarer, allt
rörande verksamhetens utveckling. Här skapas ett forum där vi
unga inspireras av varandra, och delar intresset för Indien och
Intacts Vänner. Vi kommer vara en långsamt växande grupp
med fokus på framtiden. Har du frågor, idéer eller bara vill dela
intresset? Hör av dig.
Kontaktpersoner för Ungdomsgruppen och http://
intactsvanner.blogspot.com.
Ida-Sahar Wirén, ida.wiren@hotmail.com
Sofia Sporrong, sofia_sporrong@hotmail.com

Minibank
Personer med förståndshandikapp har enligt indisk lag är
omyndigförklarade. Förvaltare är utsedda, ofta
föräldrarna. Personerna kan ej öppna ett bankkonto. För
deltagarna i “Peoples parliament” och Möjligheternas
Land utgår en mindre ersättning varje månad.

Elias Gregoriev, volontär våren 2008 framför MINIBANK.

Privat resa till Indien - besök hos
Intacts verksamheter

Jag anordnar en resa under perioden 17 februari - 5 mars 2009.
Platsantalet är begränsat till 12 platser. 3 september anordnas
Överenskommelser har träffats med föräldrarna/
första mötet för förberedelse av resan. Anmälan till resan är
förvaltarna till samtliga deltagare i Möjligheternas Land att senast den 20 september. Vill Du veta mer om resan ber jag Dig
de pengar, som deltagarna tjänar, ska de få disponeras
kontakt mig på epost: bm@strandahl.se eller telefon
själva. Syftet är att stärka förmågan att hantera egna
0581/54090 eller 0708/84 17 40.
pengar och uppmuntra till sparande åtminstone Rs 100
per månad för framtida behov; investeringar i någon
egen rörelse eller att täcka högre kostnader för t.ex.
medicinsk vård.
Emilia Zika har rest ner till Indien och Tiruchirapalli för att
Inom Intacts Verksamheter har man löst frågan genom att tillsammans med Sofia Sporrong, som reser i mitten av
september, vara volontärer under hösten.
öppna Intact Special Saving Scheme (SSS). En tidigare
volontär Madelaine Möller har donerat en Mini-Bank,
som visas på bilden. “Banken” förvaras i rektorns rum

Volontärer under hösten

Informationsbrev nr 4 2008
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Fadderbarn
Det finns många barn som saknar faddrar. Hjälp oss att sprida
information om föreningen och dess fadderverksamhet.
Avgiften

för fadderskapet för barnen i Intact Special School,
barn med beteckningen SE är för 2008 2400 kronor.
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Värva medlemmar Medlemsavgiften är 100 kronor
Vid årsskiftet hade föreningen 266 medlemmar.
Medlemsavgiften är 100 kronor. Du som inte har förnyat Ditt
medlemskap gör det genom att sätta in 100 kronor på postgiro
90 11 31-3 och märk talongen Medlemskap 2008.

Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för de
yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften till 1600
kronor per år.

Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk talongen
med barnets beteckning och året som avgiften avser. Det
underlättar för kassören.

Pengarna kommer fram

Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller
epost bm@strandahl.se.

Av våra insamlade medel kostade administrationen under 2007
3,9 %. 96,10 av varje insamlad hundralapp ges direkt till
verksamheten.

Köp tegelstenar

Vill du arbeta som volontär för
INTACT i Indien?

Årsmötet beslutade att föreningen under tre år ska samla in
450 000 kronor till byggnader inom Möjligheternas Land;
ladugård, övernattningsbostäder, matsal, förråd för verktyg och
andra ekonomibyggnader.

Föreningen Intacts Vänner är en ideell organisation vars
ändamål är att bistå INTACT, Integrated Action Trust, med i
första hand insamlande av kontanta medel.

Varje tegelsten kostar 100 kronor. När Du köper en tegelsten får Nu erbjuder föreningen Intacts Vänner också till möjligheten att
Du ett tackkort med en numrerad sten. Vi behöver sälja många arbeta som volontär inom de olika verksamheterna där
organisationen INTACT bedriver verksamhet i Indien.
tegelstenar.
Volontärsarbetet utförs på skolan i Trichy, inom det nya
Hjälp till genom att köpa en eller flera tegelstenar genom att
projektet Möjligheternas Land, i bergsområdet Kalryan Hills
sätta in pengar på postgiro 90 11 31-3, märk talongen med
eller i någon av byarna på östkusten.
tegelstenar.

Adressändring
Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress och epostadress. Det underlättar för oss och bidrar till att hålla nere
kostnaderna för distribution av information.

Du som ansöker som volontär måste vara medlem i Intacts
Vänner, se mer om medlemskap och organisationen Intacts
Vänner på www.intactsvanner.com. information och
ansökningshandlingar för uppdraget
Kontakta Beatrice Fagerdal beatrice.fagerdal@orebro.se eller
Hannele Alexandersson hannele.alexandersson@orebro.se för
mer information.

Styrelsens planerade möten
Under 2008 planerar vi styrelsemöten:
- 1 oktober
- 27 november

Utgivning av föreningens
informationsbrev 2008
nr 5 vecka 41
nr 6 vecka 50

4

Informationsbrev nr 3 2008

