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Kreativa elever!
När jag besökte Intact Special School i höstas tog jag med mig målarböcker
för vuxna och paket med tuschpennor. Min tanke var att de äldre eleverna
som bor på skolan kunde använda detta som tidsfördriv på helger och efter
lektionstid. Det visade sig vara väldigt uppskattat. Vi möblerade med bord
och stolar i ett av rummen och eleverna fick välja ark med mönster. Tätt
satt vi tillsammans och målade långa stunder. Vilka fantastiska färgläggningar det blev!
Anne Agardh

Besök på Intact
Födelsedagsfirande
Inbjudan till årsmöte

Hur är det nu på Intact?

Grattis!

Intact Special School (ISS) är fortfarande stängd,
likaså hostel på skolan. De elever som är föräldralösa
bor kvar på skolan tillsammans med personal - 5
elever från ISS och 9 flickor i hostel. Några gånger i
veckan får dessa elever undervisning av lärare. Elever
boende på skolan som är i behov av sjukgymnastik
får det av sjukgymnasten. Elever får också hjälpa till
att sköta om de båda hästarna. De äldre eleverna lär
sig att tillverka ansiktsmasker.

För elever som bor hemma med sina familjer har
skolan ordnat med online-undervisning. Bland annat
skickas videofilmer med förslag på fysiska aktiviteter.
Föräldrarna får även telefonstöd av rektor som följer
upp hur det går för eleverna hemma. Likaså följer
skolan upp att föräldrar som har barn med speciella
behov får information om covid-19 och får tillgång till
de matpaket och bidrag (1000 rupies) som de har rätt
till på grund av covid-situationen. Skolan har även
startat en föräldraplattform via WhatsApp.
All administrativ personal jobbar på skolan.
Lärarna arbetar bland annat med utveckling av
individuella arbetsplaner för elever och utvärderingsformulär. Lärarna får också vidareutbildning inom
olika områden, till exempel hur covid-19 kan påverka
personer med funktionsnedsättning.
Glädjande är att alla elever och personalen som
bor på skolan mår bra. Och eleverna som är hemma
längtar efter att skolan ska starta igen!

För knappt ett år sedan blev en ung indisk flicka
föräldralös efter traumatiska upplevelser. Hon fördes
till ett härbärge. En läkare bedömde att hon hade
en lindrig utvecklingsstörning och kontaktade Intact.
Visst var hon välkommen!
Jag lärde känna henne under min vistelse hos
Intact. Hon bodde på skolans avdelning för unga
flickor och fick snart nya vänner. Innan coronautbrottet arbetade hon med att brodera fina kort och
hjälpte gärna till i köket. Hon bor kvar på skolan och
är nu en av dem som syr ansiktsmasker.
Hon har just fyllt 14 år. Trots nedstängning av
skolan ordnade Intact så hon blev firad av de som är
kvar på skolan samt personal. Iförd sina nya födelsedagskläder fick hon sitta vid hedersbordet i samlingssalen och Karuna Ebenezer hjälpte till att skära tårtan
som dekorerats
med flickans namn.
Kanske var detta
det största födelsedagsfirande hon
upplevt i sitt liv. Jag
blir varm i hjärtat av
Intacts omtanke om
sina elever och jag
är glad över att få
vara hennes fadder.
Anne A

Rapporteringsresa 2020
Projektet Opportunity Campus fick finansiering
för 2019-2021 från Forum Syd och innebär årlig
sak- och finansiell rapportering. I år åkte vi,
Catharina Grins Kjellander och Disa Jernudd,
ner i början av mars. Det är alltid en intensiv
period på plats och när man tänker tillbaka och
reflekterar över vad man gjorde slås man av hur
mycket man hinner se och hur många man hinner träffa – ändå går stressnivån ner till obefintlig och man blir uppfylld av glädje.
När det kommer till rapporteringen var det återigen slående hur många liv Intact påverkar och hur
organisationen verkligen får till förändring. Under
2019 såg över elva tusen personer gatuteatern, fler
än tolv tusen skolbarn har besökts av Intact i sina
skolor, ungdomar i programmet får jobb, bor på egen
hand, utbildas och får kontinuerligt bekräftelse om
att de är individer med precis samma rättigheter som
alla andra i samhället.
Under vår resa denna gång var vi självfallet på en
gatuteater som denna gång snarare var en flodbäddsteater där ett 30-tal personer som under dagen jobbat med att rensa flodbädden satte sig ner i skuggan
och fick njuta av en teaterföreställning som lockade
till många skratt även om den förmedlar ett allvarligt
budskap.

Vi besökta det nya arbetsträningscentret som nu
består av en mindre byggnad, men där planen är att
tomten ska inrymma både utbildningslokaler, bostäder för studenter och en jättestor skylt som man ska
kunna se långväga bort.

Vi var även uppe i Vellimalai och hade turen att komma precis lagom till Annual Day Celebrations med
glatt firande och många underbara framförande med
dans, dialoger och prisutdelning för olika bragder
under året. Skolan har numera till och med ett datorlabb och barnen har botanik och odling på schemat
vilket vi fick ta del av på en naturpromenad.

Sista kvällen i Indien gick vi ut på middag med personalen i Trichy och det var ett fantastiskt sätt att
avsluta vår resa. Det här gänget har blivit ett riktigt
team!
Catharina Grins Kjellander och Disa Jernudd,
17 maj 2020

Om adressaten är okänd returnera till
Ulla Winroth, Ekevägen 6B, 702 37 Örebro

Dagordning Årsmöte, Intacts Vänner
5 september via Teams

Välkomna till Intacts
Årsmöte 2020
Lördagen 5:e september kl. 13:00
I år blir det digitalt årsmöte. Vi håller mötet via
Teams. Det som krävs är en internetuppkoppling och
en enhet som t ex dator, mobil eller iPad. Vi hoppas
att så många som möjligt kan delta.
Anmäl dig till årsmötet genom att skicka ett mail till
intactsvanner@gmail.com.
Vi skickar ut länk till mötet och mötesunderlag en
vecka innan.
Med vänligast av hälsningar,
Styrelsen

Coronainsamlingen till
Intact
Tack alla som generöst bidragit till insamlingen.

Slutsumman blev 94.500 kr!
Kassören/Anne

1. Mötets öppnande
2. Fråga om årsmötet är rätt utlyst
3. Fastställande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av mötesfunktionärer
 a. Ordförande
b. Sekreterare
c. 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
6. Styrelsens årsredovisning
7. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för
kommande verksamhetsår
11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
verksamhetsår, styrelsen föreslår oförändrad, dvs.
200 kr
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och ersättare
13. Val av styrelse
 a. Ordförande på 1 år
b. Ledamöter
c. Ersättare
14. Val av revisorer och två revisorssuppleanter
15. Val av valberedning, antal och ledamöter
16. Övrigt
17. Avslutning

Intacts medlemsbrev
Material till nästa medlemsbrev ska vara oss tillhanda:
- till nr 3: 15 november
Maila till: anne.agardh@gmail.com

Intacts Vänner
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. Intacts
Vänner stödjer en skola för barn med funktionsnedsättning och sponsrar unga
flickors utbildning. Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna
med funktionsnedsättning. Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av
90-kontot visar att nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Kontakta styrelsen:

intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör

Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

