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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Help to Help avger härmed följande
årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2017 till 31 december 2017. Stiftelsen
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IN FIVE YEARS TO COME
I WILL BE EMPLOYED.
BY THAT TIME, I WILL
SUPPORT MY SIBLINGS
WITH GOOD EDUCATION.
I WILL LOOK FOR A
GOOD SCHOOL WITH
HIGH QUALITY.
HIGHNESS SHAO,
LÄKARSTUDENT
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRORD
Att kunna skaffa sig ett jobb efter examen
är långt ifrån en självklarhet i Östafrika,
trots ett stort behov av utbildad arbetskraft
i många sektorer. Den tanzaniska staten
som är en av de största arbetsgivarna i
landet har knappt nyanställt under de
senaste åren på grund av åtstramningar.
Kopplingen mellan studenter och den
privata sektorn blir därför allt viktigare
för att den unga befolkning ska kunna
trygga sin framtid. Dessvärre visar en
kartläggning gjord av Världsbanken
år 2015 att en majoritet av företagen
i Tanzania anser att nyutexaminerade
saknar de kunskaper som krävs för att
kunna bli en resurs på arbetsmarknaden.
Under 2017 har Help to Help därför
växlat upp arbetet med att överbrygga
denna kunskapsklyfta och förse studenter
med de kunskaper, färdigheter och det
nätverk som krävs för att kunna få jobb
samt bli en tillgång på arbetsmarknaden.
Vi har engagerat 618 studenter i totalt
12 olika workshops och nätverksträffar
och vi har knutit ihop individer med
arbetsgivare vilket i flera fall har lett till
anställningar. Att se så konkreta resultat
av vårt arbete är fantastiskt roligt!
Dessutom har vi under 2017 möjliggjort
högskoleutbildning för ytterligare 49
studenter. I september genomförde vi
en uppföljningsstudie där vi lät intervjua
utexaminerade Help to Help-stipendiater
för att mäta vår effekt. Resultatet av studien
visar att 99% av våra studenter fullföljer
sina utbildningar. En majoritet kommer ut
i avlönade arbeten. 80% av dessa bidrar
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till en ökad inkomst för sin familj och 60%
betalar skolavgifter för syskon. Vi kallar det
kort och gott för Help to Help-effekten!
När vi tittar närmare på de fall då Help to
Helps studenter har kommit ut i arbete,
är den gemensamma nämnaren ofta att
de deltagit i våra arbetsförberedande
aktiviteter vilket belyser behovet av
båda våra program, Scholarship Program
och Skills for Employment Program.
En positiv spridningseffekt av vårt arbete är
att våra studenters familjer, släkt och vänner
ser att utbildning och jobb är möjligt trots
en ekonomiskt tuff bakgrund. Med det
kommer också möjligheten för den unga
generationen att påverka sin och sitt lands
framtid vilket är en avgörande faktor för att
Tanzania och Uganda ska bli demokratiska
och hållbara samhällen och uppfylla de
globala målen FN har satt upp till 2030.
För att Help to Help ska kunna fortsätta
visa på goda resultat behöver vi fortsatt
det ovärderliga engagemanget från
privatpersoner som finansierar utbildning
för våra studenter. Vi behöver också
fler ansvarstagande företag, stiftelser
och organisationer som vågar satsa på
framtiden och tror på att unga drivna
människor är nyckeln till en hållbar
framtid. Å Help to Help-teamets vägnar
vill jag tacka alla som har bidragit till
vårt arbete under året. Jag kan inte nog
betona hur viktiga ni är och vilken skillnad
vi gör tillsammans. Nu tar vi nästa kliv
i och vi hoppas att du är med oss!

Malin Cronqvist,
Grundare och verksamhetsansvarig
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

År 2017 har varit ett händelserikt och
spännande år för Help to Help. Vi har
bland annat tagit steget in i ett nytt land
vilket innebär att vi nu möjliggör
högskoleutbildning för unga i både
Tanzania och Uganda inom ramarna för
vårt Scholarship Program. Under året har
vi antagit 49 nya studenter i Tanzania och 7
i Uganda. Det innebär att vi totalt har gett
127 studenter möjlighet att utbilda sig
med stöd från Help to Help genom åren
varav 60 personer nu har tagit examen.

samlat 616 deltagare vilket är en ökning
jämfört med föregående år på nästan
68%.
För att lyfta frågan om hur svenska
företag kan engagera sig och adressera
utmaningar relaterade till kompetensförsörjning i utvecklingsländer arrangerade
Help to Help ett frukostseminarium i
Stockholm i början av september. Syftet
var att samla representanter och experter
från forskning, politik, näringsliv och ideell
sektor för att diskutera konkreta lösningar
och visa på goda exempel. Medverkade
gjorde statssekreterare Ulrika Modéer,
Parul Sharma, Parul Sharma, Head of CSR
Compliance på Advokatfirman Vinge &
ordförande för regeringens delegation
för agenda 2030, Jennie Perzon, forskare
vid Stockholm School of Economics
och senior manager på Accenture, Tian
Chen Clausen, Business & Management
Training på Scania Academy samt Naomi
Shimba, Operativt ansvarig för Help to
Help i Östafrika.

I juni nådde vi milstolpen att ha finansierat
fler än 100 studenter vilket firades med ett
evenemang på vårt kontor i Stockholm dit
vi bjudit in både privata givare, företagspartners och andra intressenter och
finansiärer. Syftet var att visa på hur vi
tillsammans har gjort skillnad och hur det
förtroende och de bidrag vi samlar in
används för att uppfylla vårt ändamål. För
att vittna om vad möjligheten att utbilda
sig betyder för våra studenter, medverkade
två av dem i firandet via Skype, Highness
Prosper och Margreth Mbago, vilket blev
ett mycket uppskattar underlag.
I samband med seminariet som blev
väldigt lyckat gjorde Sveriges Radio ett
År 2017 har också inneburit en kraftig längre reportage som belyste frågan
utökning av Help to Help Skills for gentemot en bredare målgrupp.
Employment Program. Totalt har vi
arrangerat
12
arbetsförberedande I början av året initierades en omfattande
workshops, IT boot camp-aktiviteter, kartläggning av Help to Helps arbete
entreprenörskapsutbildningar och studie- i syfte att följa upp och mäta effekten
besök på företag. Våra aktiviteter har av vårt Scholarship Program. Kartlägg-
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Help to Helps vision är att transformera utvecklingsländer till
kunskapssamhällen genom att frigöra potential i unga
Under en längre vistelse i Tanzania 2010
började Help to Helps grundare Malin
Cronqvist att fundera på om det inte
fanns ett grundläggande problem med
traditionellt bistånd. Om någon har ont
skickas det läkare. Om någon är hungrig
skickas det mat. Vad skulle hända om det
inte skickades någonting alls utan snarare
investerades i att bygga upp kunskap och
resurser lokalt?
					
Malin såg en enorm potential i Tanzania
men framförallt i de unga personer som
hade blivit hennes vänner. Alla hade de
stora drömmar och visioner för sig själva
och för hur de ville förändra Tanzania men
fanns ett stort och avgörande problem
för dem - de hade inte råd att betala
skolavgiften för studier på högskola. Malins
iakttagelser, funderingar och drivkraft
resulterade i att hon år 2012 startade den
ideella föreningen Help to Help.
					
Under 2015 fattades beslutet att
verksamheten istället skulle drivas i
stiftelseform och föreningen donerade
sina tillgångar till den då nystartade
Insamlingsstiftelsen Help to Help vars
syfte och ändamål lyder:
					
Help to Help skall, med stöd av insamlade
medel, verka för att främja positiv
utveckling i utvecklingsländer genom
att ge bidrag för, eller låna ut medel till,
eftergymnasiala studier för unga studenter.
Stiftelsen kan använda medel för att stödja
övriga ändamål som möjliggör studier för
ungdomar. Vidare skall stiftelsen verka
för samarbete mellan studenter och
arbetsmarknad samt ge hjälp och stöd
i frågor gällande entreprenörskap och
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yrkesliv. I den mån det är lämpligt skall Help
to Help hjälpa företag i respektive land
att rekrytera studenter från Help to Helps
nätverk. Verksamheten skall bedrivas så
att intäkterna i största möjliga mån går till
att stödja stiftelsens huvudsakliga syfte.
					
För att skapa en personlig och transparent
relation mellan givare och studenter har
Help to Help utvecklat en webbaserad
crowdfunding-plattform där givare kan se
vart och till vem deras pengar går, följa den
eller de studenter de har valt att sponsra
och se vilken effekt deras bidrag får.
					
Som insamlingsstiftelse ligger Help to
Help under Länsstyrelsens tillsyn. Sedan
augusti 2016 granskas Help to Help
dessutom av Svensk Insamlingskontroll
vilka liksom Länsstyrelsen ställer krav på hur
de insamlade medlen disponeras. Enligt
Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter
för 90-konto gäller att verksamheter inte
får belastas med oskäliga kostnader.
För samtliga 90-kontoinnehavare gäller
därför att minst 75 % av de totala
intäkterna ska gå till ändamålet så som
det är definierat i stiftelsens stadgar.
Om 90-kontoinnehavarens insamlingsoch administrationskostnader överskridit
25 % av de totala intäkterna tre år i
följd ska 90-kontot återkallas. Help to
Help rapporterar årligen till Svensk
Insamlingskontroll och Länsstyrelsen och
strävar hela tiden efter att vara transparenta
med hur de medlen vi förfogar över bidrar
till positiv utveckling i Östafrika. Help to
Help är en allmännyttig stiftelse med
tillåtelse att driva näringsverksamhet. Till
dags dato har dock ingen skattepliktig
näringsverksamhet bedrivits.
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ningen utfördes av Gunilla Höjlund, f.d.
forskare vid Stockholms Universitet och
ansvarig för utbildningsfrågor på SIDA i
Tanzania under 70-talet. Resultaten vittnar
om en tydlig positiv påverkan på våra
studenters liv men också för deras familj
och omgivning.

ningsalternativ och påbörjat övergången
till en ny lösning. Integrationen av den nya
lösningen har tagit mer tid än beräknat
och som följd har de insamlade medlen
från privata givare minskat. Mer om detta
och vilka åtgärder vi tagit på sida X under
Resultat och ställning.

2017 har också inneburit ett par utmaningar.
Help to Helps målsättning har alltid varit
att kunna erbjuda enkla och pålitliga sätt
att bidra för både företag och privatpersoner. Den crowdfunding-hemsida
som lanserades 2014 utvecklades utifrån
den teknik som fanns att tillgå då för att
genomföra både engångs- och månatliga
donationer digitalt. Idag finns helt andra
lösningar att tillgå och under det senaste
året har vi därför undersökt nya betal-

Trots en nedgång i givandet från privatpersoner har de insamlade medlen ökat
med 64%. Detta till följd av att vi etablerat
flera långsiktiga partnerskap med företag
och andra organisationer.

UNDER
2017
ACCEPTERADE
VI 49 NYA
STUDENTER
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För att kunna ta nästa steg och fortsätta
expandera har styrelsen har under året
arbetat med att ta fram nödvändiga styrdokument och policies samt långsiktiga
strategier och kommunikationsplaner.

TOTALT 60
STUDENTER
HAR TAGIT
EXAMEN

618
DELTAGARE
I SKILLS FOR
EMPLOYMENT
PROGRAM 2017
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”I LIKE TO USE THE
TIME TO THANK ALL
SPONSORS AND
DONORS FOR YOUR BIG
SUPPORT OF MY LIFE OF
STUDIES”
WITHO KAWOGO
UTEXAMINERAD TANDHYGIENIST
FRÅN BULONGWA HEALTH
SCIENCE INSITUTE
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SCHOLARSHIP PROGRAM
Help to Help delar ut stipendier för högskolestudier till utvalda
studenter inom olika utbildningsområden som vill använda sin
utbildning för att skapa positiv samhällsförändring

Unga människor i Tanzania och Uganda
mellan 18-30 år som vill studera på högskola
men som saknar ekonomiska möjligheter
att betala skolavgiften kan ansöka om ett
stipendium från Help to Help. Genom en
rigorös urvalsprocess väljer Help to Help
ut stipendiater med hänsyn till studentens
finansiella
situation,
språkkunskaper,
utbildningsval och personliga egenskaper.
Ansökningar tas emot en gång om året
i god tid inför kommande läsår via vi
vår webbaserade ansökningsportal. Vi
söker uteslutande efter studenter från
mycket enkla finansiella förhållande och
gör en noggrann analys av studenternas
bakgrund och familjesituation för att förstå
vilka som är i verkligt behov av vårt stöd.
Utifrån webbansökan väljs de främsta
kandidaterna ut för en muntlig djupintervju,
vilken ger en mer nyanserad bild av
hur väl kandidaten uppfyller våra krav.
Intervjun ger oss också en möjlighet att
kontrollera den information som angetts
i webbansökan. I vissa fall kompletterar
vi intervjun med att kontakta studentens
referenser för att eliminera eventuella
frågetecken och säkerställa att
vi verkligen ger rätt personer möjligheten.
Insamlingsstiftelsen Help to Help
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Eftersom att syftet med Help to Helps
arbete är att hjälpa till självhjälp och att
studenternas kunskap ska spridas likt
”ringar på vattnet”, väljer vi ut studenter
som har en ambition och potential att
förvalta möjligheten och använda sin
utbildning för att göra skillnad i samhället.
De utvalda studenterna ska ha visat
prov på ansvarstagande, en förmåga att
övervinna motgångar och ett brinnande
intresse för sitt utbildningsområde.
I Tanzania och Uganda råder det bland
annat brist på utbildad sjukvårdspersonal,
lärare och ingenjörer varför vi i första
hand prioriterar stipendier till studenter
inom dessa områden. Vi eftersträvar en
jämn balans mellan kvinnliga och manliga
stipendiater men under flera år har det
varit en utmaning att få in lika många
ansökningar från kvinnliga som manliga
studenter. Under 2017 tog vi krafttag
för att adressera detta genom dialog
med universitetspersonal, studenter och
andra aktörer. Det resulterade i ett antal
åtgärder som kommer att implementeras
under 2018. Vi kommer bland annat att
arrangera ansökningsträffar i datorsalar
på universiteten dit studenter kan
9

komma och få hjälp med att fylla i själva
webbansökan. Vi har också beslutat att
tidigarelägga ansökningsperioden så att
den sker under terminen då studenterna
fortfarande är på universiteten snarare
under loven som vi tidigare gjorde, när
många var i sina hembyar på landsbygden
med mer begränsad tillgång till internet
och datorer.
Att säkert fastställa kandidaters finansiella
bakgrund är ett komplext arbete. Help
to Help förfinar hela tiden processen och
testar nya metoder för att försäkra oss
om att vi verkligen väljer ut studenter
som behöver vårt stöd. Vi har nära
samarbete med 12 universitet i Tanzania
och med två universitet i Uganda. På
varje universitet har vi en kontaktperson
vars uppgift är att hjälpa oss att validera
studentens finansiella situation och behov.
Universiteten är inte inblandade i själva
urvalet av kandidater utan den processen
sköter Help to Help på egen hand med
undantag för Makerere University där
vi samordnat urvalsprocessen med
kontoret för Mastercard Foundation som
liksom Help to Help ger ut stipendier till
behövande studenter.
De studenter som blir slutligt utvalda
presenteras på Help to Helps hemsida.
På studenternas respektive profil skriver
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de uppdateringar om hur studierna
fortgår. De får sina skolavgifter betalade
terminsvis fram till examen, förutsatt
att de kommunicerar på Help to Helps
hemsida samt uppfyller Help to Helps krav
på akademisk prestation. Help to Help
överför skolavgifterna direkt till respektive
students universitet och ställer krav på
att få återkoppling i form av kvitto och
betyg. Help to Help finansierar endast
skolavgifter varför studenterna som
beviljas vårt stipendium måste ha en plan
för hur övriga kostnader för uppehälle, mat
och personliga utgifter ska finansieras.
			
Under 2018 avbröt Help to Help stödet till
tre studenter som inte följt vårt regelverk
eller av andra skäl inte kunde fortsätta
studera. I ett fall hade studenten inte levt
upp till de krav på akademiska resultat som
universiteten ställer för att studenterna ska
få fortsätta sina studier. I det andra fallet
följde studenten inte de krav vi ställer på
kontinuerligt kommunikation med Help
to Help och studenten exkluderades
därför ur programmet. I ett tredje fall var
studenten tvungen att avbryta sina studier
på grund av hälsoskäl. Vi utvärderar och
utvecklar kontinuerligt våra urvals- och
intervjuprocesser för att sörja för att vi
väljer ut de stipendiater som bäst uppfyller
våra kriterier.
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”HELLOW FRIENDS, JUST WANT TO
SHARE THAT I’VE GOTTEN MY FIRST
JOB.
ONE AMONG MY RESPONSIBILITIES
IS TO ADDRESS MALNUTRION TO
UNDERFIVE CHILDREN BY PROVIDING
NUTRITION EDUCATION TO THE
COMMUNITY. I ALSO SHARE MY IT
SKILLS WHICH I LEARNT FROM IT
BOOT CAMP AND HELP PEOPLE TO
DO THEIR WORK WITH COMPUTER.
I’M SO HAPPY NOW THAT I CAN TAKE
CARE OF MY FAMILY AND CONTINUE
TO HELP MY COMMUNITY WITH MY
KNOWLEDGE AND SKILLS”

LAINESS MWENDA,
UTEXAMINERAD NÄRINGSFYSIOLOG
FRÅN SOKOINE UNIVERSITY

Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725

11

SKILLS FOR EMPLOYMENT PROGRAM
Help to Helps Skills for Employment Program syftar att minska avståndet
mellan studenter och arbetsmarknaden i Tanzania . Vi samarbetar med
det lokala näringslivet för att se till att studenter får de kunskaper och
kontaktnät som krävs för att de ska komma ut i arbete efter examen.
Tillsammans med lokala arbetsgivare har
Help to Help identifierat kunskapsluckor
hos studenter som utgör en klyfta
mellan studenter och arbetsgivare.
Dessa kunskapsluckor handlar bland
annat om hur man söker ett jobb,
utformar ett CV och hur man ska agera
på en arbetsplatsintervju men också om
entreprenörskap, IT och arbetsrätt. Help
to Help adresserar dessa kunskapsluckor
genom riktade utbildningar, workshops
och nätverksträffar där både studenter och
representanter från det lokala näringslivet
medverkar.
					
Under 2017 genomfördes tolv (12)
aktiviteter inom ramen för Skills for
Employment Program totalt deltog 618
studenter eller nyligen utexaminerade
unga människor varav 75% var kvinnor och
25% män. Fyra studiebesök arrangerades
på Oriflame, Scania, Infosys IT-konsulter
och Dar es Salaam Stock Exchange.
Två s.k. Future Business Leaders
workshops genomfördes på temat
entreprenörskap. Meriterade Wilhelm
Caspar Oddo som driver IT-inkubatorn
nLab och utbildar unga i entreprenörskap
och
programmering
ledde
båda
tillfällena och var mycket uppskattad.
Workshopen är utformad utifrån de
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erkända verktygen och metoderna för
entreprenörskapsutbildning,
Business
Model Canvas och Design Thinking.
Dessutom uppmuntrades deltagarna
att använda sig av FN:s 17 Sustainable
Development Goals för att komma på
affärsidéer som kunde utgöra lösningar
på samhällsproblem.
Under året arrangerades ytterligare en
workshop om hur man söker ett jobb
inklusive CV-skrivande och intervjuträning,
en om arbetsrätt, korruption och etik
på arbetsplatsen samt en workshop om
ledarskap, värderingar och jämställdhet.
Flera av deltagarna har mailat och berättat
om hur de fått jobb, praktikplats eller tagit
steget och agerat på en affärsidé med
hjälp av de kunskaper eller kontakter de
fått med sig i våra workshops.
Inom ramarna för Technology for Gender
Employment (TGEE) har vi genomfört en
uppföljningsworkshop från IT boot camp
2016, en ny omgång av IT boot camp för
102 kvinnor samt en mentorutbildning för
32 mentorer. Läs mer om TGEE IT boot
camp nedan.

12

SKILLS FOR
EMPLOYMENT 2017
I SIFFROR

12
Utbildingar och workshops
inom ramen för Skills for Employment
Program

618
Deltagande studenter
inom ramen för Skills for
Employment

75%
Av deltagande studenter
inom ramen för Skills for
Employment var kvinnor
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”I WANT TO HELP
THE SOCIETY BY
EDUCATING THE
STUDENTS AND
TEACH THEM
HOW TO APPLY
KNOWLEDGE
FROM CLASS
INTO THE REAL
WORLD.
13

BAHATI MSAUGE
LÄRARSTUDENT

HELP TO HELP IT BOOT CAMP 2017
I Tanzania är skillnaden mellan kvinnors och mäns tillgång till och kunskap om
IT är stor. Det påverkar kvinnliga studenters möjligheter att tillgodogöra sig
sin utbildning och att få jobb efter studierna. Vart och ett av Help to Helps IT
boot camps syftar till att förse 100 kvinnliga högskolestudenter i Tanzania med
grundläggande datorkunskaper. IT boot camp är särskilt utformat för att möta
de tekniska kunskapskrav som både högskolor och arbetsmarknad ställer.

Inför IT boot camp 2017 som hölls i Dar
es Salaam mottog vi ca 400 ansökningar
på mindre än två veckor från studenter
och nyutexaminerade unga kvinnor från
Tanzania. Efter en urvalsprocess där
vi tittade på nuvarande IT-nivå valdes
drygt hundra kvinnor ut. Under 6 dagar
fick de praktiska färdigheter i Windows,
Microsoft Office, Internet, email men de
fick också en mycket enkel introduktion
till programmering. De coachades av 32
mentorer, tanzaniska kvinnor som utbildar
sig inom eller jobbar med IT. Många av
årets mentorer var deltagare från förra
årets IT boot camp och de hade därefter
vidareutvecklat sina IT-kunskaper på egen
hand.
					
Övningspass i datorsalar varvades med
inspirationsföreläsningar från kvinnliga
förebilder och representanter från
teknikföretag. Bland årets partners och
föreläsare fanns representanter från Scania,
Tanzania Open Data Lab, organisationen
Apps and Girls, Svenska ambassaden i
Tanzania, Buni Innovation Hub och College
of Information and Communication
Technologies. Syftet med föreläsningarna
var förutom att inspirera, också att belysa
Insamlingsstiftelsen Help to Help
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vikten av jämställdhet och kvinnors rätt att
utforska och ta del av alla de möjligheter
som teknik och digitalisering medför samt
att spräcka hål på myten om att IT är svårt.
Deltagarna fick även reflektear kring och
göra en plan för hur de kan lära ut IT till
sina medstudenter, familjer och vänner för
att kunskaperna skall komma fler till gagn.
Under
en
strukturerad
workshop
diskuterades
jämställdhet
och
könsdiskriminering ur en bred aspekt.
Deltagarna fick möjlighet att anonymt
via ett digitalt verktyg eller öppet i
klassrummen, dela med sig av situationer
då de själva blivit orättvist behandlade.
Syftet med denna workshop var att
ge kvinnorna utrymme att stötta och
råda varandra men också att belysa att
ingen ska behöva vara ensam med sin
upplevelse och att bristen på jämställdhet
är ett djupt rotat strukturellt problem
som kräver gemensamma krafttag för att
positiv förändring ska ske.
					
IT boot camp 2017 var det tredje i sitt
slag och det genomfördes nästan helt och
håller av Help to Helps anställda i Tanzania
samt ett projektteam bestående av en
14

koordinator och tre huvudinstruktörer.
Deras roll var förutom att undervisa
deltagarna i datorsalarna under själva IT
boot campet, också att förbereda och
uppdatera allt utbildningsmaterial, skapa
en samhörighet bland både deltagare
och mentorerna och utvärdera IT boot
camp-veckan som helhet. Syftet med att
öka projektets lokala förankring och att
standardisera
undervisningsmaterialet
är att kunna möjliggöra expansion av
konceptet till fler städer i Tanzania och i
förlängningen till fler länder i Östafrika i
framtiden.

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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”I REALIZED THAT GENDER
IMBALANCE IS NOT ONLY IN MAASAI
SOCIETY AS I WAS THINKING BEFORE
AND THEREFORE I GOT A COURAGE
OF FORMING A TEAM THAT WILL
START SEMINARS IN DIFFERENT
AREAS WITHIN TANZANIA TO
SPREAD THE GENDER EQUALITY
KNOWLEDGE”
Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725

- IT BOOT CAMP-DELTAGARE
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”WE AFRICAN WOMEN HAVE
BEEN BEHIND MEN, ESPECIALLY IN
TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT
AND ECONOMIC DEVELOPMENT,
SO I FIND EMPOWERING LADIES
IN ICT, AS WHAT HELP TO HELP IS
DOING, VERY IMPORTANT AND AT
THE RIGHT TIME.
CURRENTLY TANZANIA IS MOVING
TO INDUSTRIAL DEVELOPMENT
WHICH NEEDS COMPETENCES IN
TECHNOLOGY AND ICT.”
DORIS MASENGO, HR-ANSVARIG
SCANIA TANZANIA

Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Help to Help finansieras genom gåvor
och bidrag från privatpersoner, företag
och andra stiftelser. Utöver detta är ett
antal pro-bono partners engagerade
genom att de tillhandahåller tjänster
och råder oss utan kostnad, vilket bidrar
till att verksamheten kan bedrivas på ett
kostnadseffektivt sätt.
Insamling till studenters skolavgifter
sker i stor utsträckning genom så
kallad
crowdfunding
även
kallat
gräsrotsfinansiering via Help to Helps
hemsida. Till de donationer som
inkommer via Help to Helps hemsida
adderas en administrationskostnad på
10% av den valda donationssumman.
Administrationskostnaden
täcker
avgifter för kortinlösen på hemsidan,
transaktionskostnader till Tanzania samt
kostnader för uppföljning och utvärdering
av Help to Help Scholarship Program.
Gåvor inkommer också via bankgiro och
i samband med försäljning av gåvobevis.
					
Help to Helps gåvobevis är en populär
julklapp för både företag och privatpersoner.
Gåvobevisen marknadsförs särskilt med en
kampanj i sociala medier under november
och december månad. Intäkterna från
gåvobevisförsäljningen under 2017 har
använts för att finansiera skolavgifter
för Help to Helps studenter under året.
Intäkterna från gåvobevisförsäljningen
under sista kvartalen av 2017 kommer att
finansiera studentstipendier under 2018.
Bland företag som valde att ge bort Help
to Helps gåvobevis fanns bland andra
Miljömärkning Svanen, OPX Partners,
Kompetenstillväxt, m.fl.
					
Skills for Employment och Help to Helps
Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725

övergripande verksamhet inklusive löner
och kontor finansieras i första hand genom
partnerskap med företag och med medel
som söks från stipendiefonder och andra
stiftelser. Stipendier från andra stiftelser
finansierar ofta specifika projekt. Help to
Help är alltid noga med att rapportera till
den finansierande organisationen utifrån
dennes önskemål på ett transparent sätt.
Under 2017 ökade Help to Help sin
omsättning
med
64%.
Ökningen
vittnar om ett växande förtroende för
verksamheten från såväl privata givare
som företag, stiftelser och organisationer
och är ett kvitto på att vi lyckats engagera
fler som sluter upp bakom vår vision.
Den ökade omsättningen sker trots att
vi haft betydande tekniska utmaningar
vad gäller implementeringen av den nya
betallösningen för att motta donationer via
vår hemsida. Till följd av detta minskade
intäkterna från privata givare via hemsidan
minskade under 2017, en nedgång som vi
är säkra på att den är tillfällig.
					
Intäkterna från företagspartners ökade
markant under 2017. Bland våra
företagspartners finns numera Tetra
Laval, Bravura, Mazars SET Revisionsbyrå,
NOX Consulting, Moderna Försäkringar
Företag & Industri samt Atlas Copco
Tanzania. Förutom våra privata givare,
företagspartners och övriga finansiärer
riktar vi ett särskilt tack till våra pro-bono
partners vars stöd i form av utförda
tjänster innebär att vi kan begränsa våra
administrativa kostnader. Tack till Hannes
Snellman advokatbyrå, Prime ... , C by
West, Säkra Vätterstaden Försäkringar
m.fl.för rådgivning, stöd och coachning.
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Help to Helps verksamhet ska genomsyras
av ett hållbarhetstänk. I praktiken innebär
det att vi försöker att begränsa vår
klimatpåverkan genom att minimera
antalet resor och välja klimatsmarta
alternativ i mesta möjliga mån. Vi tror
på digital teknik och använder oss av
sådan lösningar som ett led i att minska
vår klimatpåverkan i kommunikation med
givare och andra intressenter vilket bland
annat innebär att vi inte tar fram onödigt
tryckmaterial utan använder elektroniska
nyhetsbrev, skickar fakturor via mail, m.m.

vi förebygger stress och mental ohälsa
men också hur vi hanterar situationer de
uppstår.

Vi har ökat den interna kompetensen kring
frågor om utbrändhet och beslutat om
en rad åtgärder och policies för att vara
en ansvarstagande arbetsgivare. Sedan
tidigare genomför vi medarbetarsamtal
både i Sverige och Tanzania såväl med
fast anställda som med praktikanter.
De anställda ansvarar för att handleda
praktikanter och volontärer på ett sätt
som är hållbart och som säkerställer att
ingen känner sig orättvist behandlad.
Under det gångna året har vi haft anledning Arbetsmiljöfrågor kommer vara fortsatt
att se över den interna arbetsmiljön, hur prioriterade under 2018.

Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725
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FRAMTIDA UTVECKLING

Inför 2017 var målet att utöka
verksamheten i Tanzania kraftigt inom
både Scholarship Program och Skills
for Employment Program vilket också
genomfördes. Utöver det låg fokus på
expansionen till Uganda.

programmen ytterligare i samarbete
med våra lokala samarbetspartners och
på att engagera ännu fler studenter i
våra aktiviteter. I praktiken innebär det vi
kommer att arbeta än mer integrerat med
arbetsgivare i Tanzania för att adressera
kunskapsklyftan mellan studenter och
Under 2018 planerar styrelsen för ett arbetsmarknaden genom att utöka vårt
flertal strategiska satsningar. Inom Help nätverk av företagspartners som t.ex. tar
to Help Scholarship Program väntas emot studenter på studiebesök.
antalet stipendiater att växa med 30-50 					
nya studenter. Satsningar görs på att Vi tar också nästa steg i utvecklingen av
ytterligare digitalisera administrationen Technology for Gender Empowerment
i samband med ansökningsförfarandet, and Employabilty genom att utveckla nästa
kommunikationen mellan studenter och versipn av den digitala utbildningsportal
Help to Helps personal samt uppföljning- och att arrangera mini-IT boot camps ute
och
utvärderingsrutinerna.
Samtliga på universiteten som komplement till det
processer ska dokumenteras noggrant större IT boot campet. Ambitionen är att
och s.k. best practice ska sammanställas vi på ett resurseffektivt sätt ska kunna
för att se till att programmet på ett enkelt förse hundratals kvinnliga studenter med
sätt kan introduceras i fler länder och att ny IKT-kunskaper.
personal kan sätta sig in i verksamheten. 					
Under 2018 genomförs stora satsningar
I Uganda utökas Scholarship Program till på vår hemsida i syfte att förtydliga Help
att omfatta 25-30 studenter och dessutom to Helps vision, metodik, vad vi gör och
genomförs med största sannolikhet ett vad effekten av vårt arbete blir. På så sätt
pilotprojekt för att introducera Help to hoppas vi att vi kan engagera fler privata
Help Scholarship Program i liten skala i givare, företag och andra organisationer
ytterligare ett land.
och öka intäkterna så att vi fortsatt kan
							
växa och hjälpa till självhjälp för fler.
Övergången till den nya betallösningen
Fokus inom Skills for Employment hoppas vi kunna göra under våren medan
Program ligger under 2018 liksom resterande förändringar på hemsidan
under 2017 på att utveckla de befintliga planeras att lanseras löpande under andra

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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halvan av året.
I början av 2018 väljer styrelsen in
en ny ordförande vars uppgift blir att
tillsammans övriga i styrelsen och med
stiftelsens verksamhetsansvarig fortsätta
arbetet med att säkerställa stiftelsens
finansiella hållbarhet.

HELP TO HELPS UTLÄNDSKA SYSTERORGANISATION

Help to Helps övergripande verksamhet
bedrivs genom två juridiska personer, en
Insamlingsstiftelse i Sverige ”Help to Help
Sverige” för vilken denna årsredovisning
är upprättad och en systerorganisation,
en
icke-statlig
organisation
(nongovernmental organisation, NGO) i
Tanzania ”Help to Help Tanzania”.

Help to Help Tanzania ansöker om medel
från Help to Help Sverige två till fyra
gånger per år. Inför varje ny ansökan krävs
att Help to Help Tanzania rapporterar om
hur tidigare medel disponerats och vilka
aktiviteter som genomförts. Under 2017
beviljades anslag till Help to Help Tanzania
i två omgångar i mars samt i september.
Totalt uppgick de beviljade medlen som
Hittills inkommer alla finansiella medel till överfördes till Help to Help Tanzania till
Help to Help Sverige som i sin tur beviljar drygt 870 000 SEK.
Help to Help Tanzania medel för att
utföra driva verksamheten och genomföra Help to Help Tanzania är hittills den enda
aktiviteter som främjar ändamålet i organisationen som mottagit bidrag från
Tanzania. Båda verksamheterna har Help to Help Sverige och vice versa,
samma syfte och ändamål och bär samma Help to Help Tanzania har hittills inte fått
namn – Insamlingsstiftelsen Help to Help. finansiering från någon annan aktör än via
Help to Helps arbete i Uganda projektleds Help to Help Sverige.
och administreras i första hand från Help
to Help Sverige med viss assistans från
personalen i Tanzania.

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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FÖRVALTNING

AVLÖNADE MEDARBETARE SVERIGE

Malin Cronqvist
Verksamhetsansvarig

Kristofer Persson
Kommunikation

AVLÖNADE MEDARBETARE I VÅR
SYSTERORGANISATION I TANZANIA

Naomi Shimba
Operativt ansvarig

Betrida Kema
Ekonomiansvarig

STYRELSE SVERIGE
Malin Cronqvist, styrelseledamot. Verksamhetsansvarig Help to Help, invald 2015
Erik Bäck, styrelseledamot. Utvecklingsansvarig Medify, invald 2015
Mattias Wallin, styrelseledamot. Grundare Spinn Action Marketing, invald 2017
Suzan Hourieh Lindberg, styrelseledamot. Affärsutvecklare
Berghs School of Communication, invald 2017

Caroline Edelstam, styrelseledamot. Ordförande Edelstam Foundation, invald 2017
Catharina Johansson Söderström, ordförande. Invald 2018.

Andrew Mwakalebela
Projektledare

Epifania Mhagama

Projektledare IT boot camp

VOLONTÄRER SVERIGE UNDER 2017
Gunilla Höjlund, Scholarship Program
Catja Carlson, Scholarship Program
Josefine Fellbom, Praktikant Kommunikation
Louise Kjellberg, Praktikant Scholarship Program
Jonathan Ekstrand, Praktikant Kommunikation

Styrelsen för Help to Help sammanträder vid 4-6 tillfällen under ett räkenskapsår.
Varken styrelseledamöter eller valberedningen erhåller någon ersättning för
uppdraget. Help to Help revideras av Margaretha Morén, auktoriserad revisor på
BDO AB revisionsbyrå. Malin Cronqvist får lön i sin roll som verksamhetsansvarig.
Valberedning: Niklas Delmar, Dilsa Demirbag-Sten

					

Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725

22

RESULTATRÄKNING

Resultaträkning
INTÄKTER

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter

Noter

2017-01-01 - 2017-12-31

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

STIFTELSE

Not 1,2

-

Summa verksamhetsintäkter

KOSTNADER

2016-01-01 - 2016-12-31
Totalt för 2015

STIFTELSE

1 206 467
388 900
100

515 998
358 234
100 150

1 595 266

974 382

Not 1,3
-

1 387 639

-

949 821

-

1 387 639

-

949 821

-

111 888
289 654
401 542
1 789 181

-

94 536
122 910
217 446
1 167 267

Verksamhetsresultat
Övriga ränkteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Förvalningskostnader
Summa resultat från finansiella poster

-

2
15 262

-

775
12

-

15 260

Summa efter finansiella poster

-

209 175

-

192 122

Årets resultat

-

209 175

-

192 122

-

209 175
434 759
17 002
208 582

-

192 122
413 643
434 759
213 238

Summa ändamålskostnader
Insamlings- och administrationskostnader
Insamling
Administration
Summa insamlings- och administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Not 1, 3

763

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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BALANSRÄKNING

Balansräkning

Noter

2017-01-01 - 2017-12-31

2016-01-01 - 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

-

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Övriga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa övriga fordringar
Summa tillgångar

-

957 665
371 582
1 329 247

41 620
1 157 439
1 199 059

5

495

8 872
8 877

2 514
3 009

1 338 124

1 202 068

17 002
633 088
209 175
440 915

434 759
407 453
192 122
650 090

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Skulder
Övriga kortfristiga skulder
Förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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-

Not 4

-

966
896 242
897 208

17 951
534 027
551 978

1 338 124

1 202 068
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Förändring av eget kapital
Ändamålsbestämda
medel

Stiftelsekapital/donations-kapital
Ingående balans

Balanserat kapital

434 759

Ändamålsbestämt av givaren

17 002

Totalt eget kapital

215 331
-

650 090

17 002

-

Ändamålsbestämt av styrelsen
Utnyttjande

-

434 759

Årets Resultat

434 759
-

Utgående balans

209 175

17 002

-

209 175

423 913

440 915

FLERÅRSÖVERSIKT

Flerårsöversikt

Verksamhetsintäkter
Resultat efter
finansiella poster
Soliditet %

Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725

2017

2016

2015

1 595 266

974 384

413 643

-209 175 -192 122

20 974

33%

54%

99%
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NOTER

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderinsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.
Principer för samtliga intäkts- och kostnadsposter

Gåvor och bidrag

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Gåvor
redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I gåvor inkluderas mottagna gåvor från organisationer, företag, enskilda
givare samt sponsring. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och donationer. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för
att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Övriga intäkter

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. I det fall övriga intäkter förekommer redovisas de och
värdet fastställs genom att det tas upp till det verkliga värdet.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till stiftelsens uppdrag enligt stadgarna. I posten ingår kostnader
i form av utbetalningar till stiftelsens ändamål och indirekta kostnader relaterade till projekten, kostnader för
opinionsbildande verksamhet och del av fördelade gemensamma kostnader.

Insamlingskostnader

Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till insamlingsarbete hör även
kostnader av fördelade gemensamma kostnader.

Administrationskostnader

Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera organisationen samt del av fördelade gemensamma
kostnader.

Ersättning till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande, kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster

Not 2

Insamlade medel - Gåvor/bidrag som redovisats i resultaträkningen
2017

Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa

Not 3

2016

396 677
958 690
240 000
1 595 367

116 561
258 234
353 180
246 400
974 374

Medelantal anställda och personalkostnader

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter, generalsekreterare och andra ledande
befattningshavare

2017
Antal på balansdagen

2016
Antal på balansdagen/varav män

5 st, varav 2 män.

3 st, varav 2 män.

2017

2016

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:

VD
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl löneskatt)
Summa

162 000
210 418
372 418
117 014
489 432

183 249
189 000
372 249
134 197
506 446

Ideellt arbete

Help to Helps arbete möjliggörs av omkring 5 ideellt arbetande personer motsvarande ca 1 heltidstjänst. Dessa frivilliga
arbetar med administration, uppföljning av verksamheten, kampanjer och insamlingsverksamhet. Det ekonomiska värdet av
det ideella arbetet framgår inte i resultaträkningen.

Not 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda bidrag
Summa

Insamlingsstiftelsen Help to Help
802478-3725

2017

2016
864 242
864 242

534 027
534 027
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Denna årsredovisning har avgivits den 2018-04-18.

Malin Cronqvist

Mattias Wallin

Catharina Johansson Söderström

Caroline Edelstam

Erik Bäck

Suzan Hourieh Lindberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den

(BDO Mälardalen AB)

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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