
MEDLEMSBREV

N R  3  2 0 2 2

I september skrev tidningen The Hindu om organisationen Tiruchi Disability

Forums firande av lärare för elever med funktionsnedsättningar. Intact var en av

organisationerna som tilldelades Teachers’ Day award! I artikeln intervjuas

Thomas Ebenezer: “I am very thankful for the honour, which I wish to share

with the INTACT staff team, as it validates our efforts to enable persons with

disability to live independently within a supportive network, equipped with skills

and jobs.". Thomas betonade även föräldrarnas viktiga roll i stärkandet av

elevernas lärande. Artikeln "Honour for special educators" finns att läsa i sin

helhet på The Hindus hemsida.

Intact tilldelas pris för sitt arbete

Missa inte Intacts Vänners medlemsmöte! Söndagen den 20 november kl. 11.00 är

det dags för ett nytt medlemsmöte. Tidigare Intact-sponsrade studenten Anitha 

 kommer vara med via länk från Indien och berätta om hur det är att vara ung

tjej uppväxt i en bergsby, Mötet hålls via Teams och kräver ingen föranmälan,

För att delta räcker det att vid utsatt mötestid öppna länken som mejlas ut ett par

dagar innan.

Medlemsmöte



Frågor om medlemsbrevet?
Maila philippa.hultkvist@hotmail.seintactsvanner@gmail.com

Kassör Catharina Grins Kjellander:

Kontakta styrelsen:

grinskjellander@gmail.com

PLUSGIRO 90 11 31-3

Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien.

Intacts Vänner är en religiöst och politiskt obunden förening som bistår fattiga och

utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten Tamil Nadu. 

Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att nästan 97

procent av pengarna når projekten i Indien.

Intact önskar en kär eldsjäl stort lycka till på sitt nya uppdrag! Pouline började arbeta

på ISS 2011 men kommer nu gå vidare till att arbeta med rättigheter inom offentlig

sektor. Hennes favoritaspekt med att arbeta på Intact har varit hur organisationen

påverkar samhället och bidrar till attitydförändringar kring funktionsnedsättningar.

“Det är mycket givande att jobba med något som förändrar liv”, förklarar hon.
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Lycka till Pouline!

Pauline har varit en drivande del av Intact och

har bland annat varit med och anordnat

gatuteater i syfte att sprida kunskap och

påverka hur barn med funktionsnedsättningar

blir bemötta i samhället. Poulines son är

autistisk och hon känner att hennes familj är

accepterad på Intact. “Alla tar hand om

varandra som en enda stor familj”, berättar

hon. Under sina år på Intact har hon förberett

många elever för arbete, att flytta hemifrån

och bo själva samt lärt dem hur de kan värna

om sina rättigheter, både inom familjen och på

arbetsplatsen. Hennes arbete och engagemang

har även påverkat föräldrar och politiker.

Om Intacts Vänner


