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Help to Help har 90-konto och granskas av
Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att insamlingen är
etisk och professionell och att högst 25 % av intäkterna
går till ändamålet.
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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Help to Help avger härmed följande årsredovisning för
räkenskapsåret 1 januari 2018 till 31 december 2018. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
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Help to Helps kontor
ligger i Stockholm,
Sverige och vår
systerorganisations
i Dar es Salaam,
Tanzania.
Vi bedriver
verksamhet i
Tanzania, Uganda
& Kenya.
VI MÖJLIGGÖR POSITIV FÖRÄNDRING I ÖSTAFRIKA GENOM ATT
FINANSIERA HÖGSKOLESTUDIER FÖR UNGA VUXNA

Help to Help betalar
skolavgifter för unga
vuxna som

Help to Helps studenter får fortsatt stöd
och får sin skolavgift
betald varje termin
så länge de uppfyller
Help to Helps
krav på betyg och
efterlevnad av regler
och policies.

Hur väljer
Help to Help
studenter?
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Genom vår Academy kan
studenter tillgodogöra
sig kunskap som arbetsgivare kräver, te.x. IT.
På så vi gör sig
studenterna redo för
arbetsmarknaden.

Utbildning och jobb
ger fler unga personer i Östafrika en
möjlighet att skapa
förändring för sig
själva, sina familjer
och samhällen.

Help to Help tar emot ansökningar en
gång om året i god tid inför
kommande läsår via en webbaserad
ansökningsportal. De kandidater
som kvalificerar sig från ansökan
går vidare till intervju. Help to
Help väljer ut stipendiater med
hänsyn till finansiell situation,
språkkunskaper, utbildningsval
och personliga egenskaper.
Insamlingsstiftelsen Help to Help
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HELP TO HELP-EFFEKTEN
- VAD VÅRT ARBETE LEDER TILL

95%

80%

AV VÅRA STUDENTER
LYCKAS SLUTFÖRA SINA
STUDIER OCH TA EXAMEN

AV DE SOM KOMMER
I ARBETE BIDRAR TILL
EN ÖKAD FAMILJEINKOMST

80%

60%

KOMMER I ARBETE,
PRAKTIK, ELLER
STUDERAR VIDARE
INOM ETT ÅR EFTER
EXAMEN

AV DE SOM KOMMER
I ARBETE BIDRAR
MED SKOLAVGIFTER
FÖR MINST ETT SYSKON
ELLER SLÄKTING

”Studien om Help to Helps samhällsmässiga effekter
genomfördes 2017 av Gunilla Höjlund som har många års
erfarenhet av projektuppföljning på SIDA i Tanzania.”
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FÖRORD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

”DET ÄR HÖG TID ATT BÄDDA FÖR LÖSNINGAR PÅ
MORGONDAGENS UTMANINGAR”

Hela 78 % av Ugandas befolkning är under
30 år. Liknande siffror ser vi i grannländerna i
Östafrika, och regionen är inte unik i världen i
den kontexten. Befolknings-boomen betyder
att det redan idag finns massor av människor
som ska verka, leva och leda i samhällen
framöver där det kommer ställas nya krav
på staten, och hur den ska leverera välfärd
för sina invånare. Barn ska gå i skola, sjuka
människor behöver vård, och ländernas
kapacitet behöver rustas upp med modern
infrastruktur och teknik. Utmaningarnas
betydelse kommer inte att minska med tiden
- det är hög tid att bädda för lösningar på
morgondagens utmaningar.

kan aldrig utbildning-, eller vårdsektor
svara upp mot en ökande befolkning. Utan
högskoleutbildning kommer inte företag
kunna hitta den arbetskraft som behövs för
att växa, och ekonomin med dem. Och inte
heller räcker högskoleutbildning för att unga
människor ska kunna nå arbetsmarknaden.
För att människor som inte kommer från
familjer med utbildningstradition eller har
familjemedlemmar som varit verksamma på
en arbetsplats, ens ska kunna ta steget ut på
arbetsmarknaden behövs så grundläggande
kunskaper som om hur det går till att söka
jobb, hur en arbetsplats fungerar, och basala
färdigheter som exempelvis datorkunskap.

Redan idag får en mycket hög andel av alla
barn gå i skolan, men en väldigt liten del
av de som går ut som läser sedan vidare
på universitet. Sammantaget finns det i
Östafrika en stor, ung befolkning som vill
driva företag, gå till jobbet som sjuksköterska
och lärare, som vill ta anställning på lokala
och internationella bolag och utveckla sina
samhällen, men som har väldigt långt till
arbetsmarknaden. Hur framtiden ser ut om
inte unga människor får möjligheten att göra
ovanstående? Det kan vi redan idag se svar på.
Ungdomsarbetslöshet och fattigdom, tidigt
och ofrivilligt barnafödande, frustration och
missnöje, drog- och alkoholmissbruk, flykt
och rekryteringar till extremistgrupper.

Under 2018 tog Help to Help första steget
in ett tredje land; Kenya. Vi har ökat vår
finansiella hållbarhet betydligt parallellt med
att vi har expanderat våra aktiviteter och
därmed vår samhällsmässiga effekt.

En ökad utbildningsnivå är inte svaret för
alla unga individer. Men det är svaret på de
frågor som ställs mot samhällets viktigaste
institutioner.
Utan
högskoleutbildning
6

Jag är mycket stolt över att vi nu har
möjliggjort högskoleutbildning för 207
personer i tre länder. Bara under 2018 har
vi dessutom engagerat över 1300 studenter
i vår Academy-program som syftar till att
göra studenter mer anställningsbara. Det är
med vind i seglen vi äntrat 2019 och jag vill
passa på att tacka våra fantastiska partners,
privata givare, rådgivare och studenter, utan
er - ingen Help to Help-effekt.

MALIN CRONQVIST
GRUNDARE & VERKSAMHETSANSVARIG
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2018 blev ett mycket framgångsrikt år för
Help to Help och organisationen har växt på
flera plan - intäktsmässigt, i teamet, i form
av geografisk närvaro och det viktigaste:
vår samhällsmässiga effekt. Vi sponsrar nu
högskolestudier för 207 studenter i tre länder,
och har under året engagerat över 1300
studenter i att stärka sin anställningsbarhet
genom att lära sig IT, att skriva ett bra CV
och genomföra en arbetsintervju samt
hur arbetsmarknaden fungerar genom
företagsbesök.
Under året har vi etablerat oss i ett tredje
land, Kenya. Expansionen blev möjlig tack
vare samarbete med Zelmerlöw & Björkman
Foundation, en svensk stiftelse som
finansierar och driver Kenswed Academy ett gymnasium för utsatta ungdomar strax
utanför Nairobi. Genom vårt samarbete
får de ungdomar som har ambition att läsa
vidare på universitet ansöka om stipendier
från Help to Help. Vi är stolta och glada att
inledningsvis finansiera fantastiska studenter
som studerar ekonomi, IT samt till lärare alla utbildningsområden som är avgörande
för Kenyas framtida samhällsutveckling. Vår
snabba expansion visar att det är möjligt att
tillämpa vår modell i fler länder, och påvisar
nyttan av att samverka med aktörer vars
arbete kompletterar vår verksamhet.
Vi har under året haft som målsättning att
lansera en ny hemsida under 2018 med
syftet att erbjuda våra intressenter en
användarvänligare och säkrare hemsida.
Vi inledde ett samarbete med tjänstebyrån

Antrop redan under slutet av 2017 med
målsättning att vara färdiga med design och
prototyper i juni 2018. I maj upptäckte vi att
en skadlig bot gjort ett intrångsförsök på vår
hemsida. Vi tog intrångsförsöket på största
allvar och beslutade att släcka den gamla
hemsidan för gott, och snabba på processen
att utveckla den nya. Den nya hemsidan,
som lanserades i oktober, blev som tänkt ett
behövlig uppdatering av vår digitala närvaro
och ett lyft för våra användare. Under
övergångsperioden från maj till oktober
kunde vi varken ta emot crowdfundingdonationer eller ta emot nya månadsgivare
vilket givetvis märkts av på intäktssidan.
Dessvärre kommer lanseringen av den nya
hemsidan med en del tekniska barnsjukdomar
vilket inneburit att vi upplevt problem med
månadsgivartjänsten mot slutet av året.
Problemen som innebar att donationer
från månadsgivare som registrerat sig inte
drogs uppdagades och löstes mot slutet av
januari 2019, vilket resulterade i uteblivna
månadsdonationer under november och
december.
Vår satsning på effektmätning under 2017
resulterade under 2018 i direkta resultat
på intäktssidan. Studien om Help to Helps
samhällsmässiga
effekter
genomfördes
2017 av Gunilla Höjlund som har många års
erfarenhet av projektuppföljning på SIDA
i Tanzania. Vid överlämningen av studien
var vår initiala intention att enkom använda
resultaten för att utveckla våra interna
processer
inom
stipendieprogrammet.

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

HELP TO HELP SCHOLARSHIP PROGRAM
- HÖGSKOLESTIPENDIER FÖR POSITIV FÖRÄNDRING
Rapportens innehåll visade dock ha ett
kraftfullt kommunikativt verktyg för att
förklara varför och hur Help to Help är
en stark förändringskraft mot hållbar
utveckling.
Rapportens
huvudsakliga
resultat visade att 95 % av våra studenter
lyckas ta examen, 80 % kommer i praktik,
arbete eller vidare utbildning inom ett år
efter examen, och sist men inte minst att 60 %
av dessa finansierar utbildning för minst ett
syskon, eller yngre släkting. Dessa nyckeltal
kom att bli kraftfulla kommunikativa verktyg
som samlades i kampanj-konceptet “Help to
Help-effekten”.
Kampanjen lanserades i november med
målsättningen att finansiera ytterligare 10
hela högskoleutbildningar under november
och december. Vid kampanjlansering
förstod vi att vi kunde göra mer än så –
vilken otroligt positiv respons vi möttes av.
Vi höjde då målsättningen till att finansiera
20 utbildningar, och när vi sammanställde
kampanjen kunde vi konstatera att vi
hade säkrat finansiering för 18 hela
högskoleutbildningar. Aldrig tidigare har
vi lyckats engagera så många företag och
privatpersoner under en så kort period, och
vi är otroligt stolta att få detta förtroende att
möjliggöra skillnad med våra intressenters
medel.
Vårt lokala team i Tanzania har växt
under året med två nya medarbetare I
september välkomnades Hagai, till rollen
som ekonomiansvarig och Epifania, som
ny projektledare för IT boot camp tillika
8

ansvarig för digital utveckling i Tanzania.
Båda två kliver in i viktiga roller när Help
to Help växer och skalar upp. Epifania och
Hagai kom snabbt in i arbetet och teamet
i Tanzania är nu mycket samspelta Deras
stora driv för att skapa förändring visar sig
i vår sammanställning av aktiviteter inom
Help to Help Academy under året där vi ser
en stor ökning både till antalet genomförda
aktiviteter och antalet deltagare, men också i
form av antalet stipendiater i vårt Scholarship
Program.
Hållbarhet är en växande samhällsfråga i
Tanzania såväl som globalt. Både arbetsgivare
och studenter visar ett allt större intresse för
frågor om hållbarhet och miljö.. Under 2018
lanserades därför ett nytt koncept inom
Help to Help Academy – ett hållbarhets-boot
camp. Syftet var att sammanföra engagerade
hållbarhetsintresserade studenter med
internationella och lokala företag så som
drivmedelsföretaget
Equinor
(tidigare
Statoil), avfallshanteringsföretagen Supply
Base Solutions, Green Waste Pro samt ideella
miljöorganisationer och lokala myndigheter.
På det finansiella planet blev 2018 ett
framgångsrikt år, och vår målsättning av
stabilisera finanserna har till stor del uppfyllts.
Vi ser att vi får ett allt större förtroende från
våra intressenter; privatpersoner, företag
och stiftelser att förvalta pengar och omsätta
dem till positiv, hållbar förändring.

Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725

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, Uganda och Kenya 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 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.
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, Uganda och Kenya råder det
stor 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.
Det har under flera år varit en utmaning att få
in lika många ansökningar från kvinnliga som
manliga studenter varför vi aktivt jobbar med
att uppmuntra kvinnliga studenter att söka.
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. På varje universitet vi samarbetar
med 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.
I takt med att vi växer ställs högre krav på vår
urvalsprocess, fler studenter känner till vårt
stipendium. För att undvika förutsägbarhet
och missbruk kommer vi att under 2019

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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STIPENDIATER FÖRDELADE
PER UTBILDNINGSOMRÅDE

se över hur vi kan uppdatera och variera
urvalsprocessen, men samtidigt utvärdera
samma egenskaper. När antalet kandidater
som går vidare till intervju ökar behöver
vi också se över hur vi kan effektivisera
intervjuprocessen, men samtidigt behålla eller
till och med öka kvaliteten. Vi kommer därför
initiera ett arbete med vår samarbetspartner
Bravura, som är experter inom rekrytering.
De studenter som blir slutligt utvalda och
beviljas ett stipendium presenteras på
Help to Helps hemsida. På studenternas
respektive profil skriver 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
betalar skolavgifterna direkt till respektive
students universitet och ställer krav på att få
återkoppling i form av kvitto och betyg.

”In 2018, we have seen great
achievement in the Scholarship
Program. 16 beneficiaries
graduated and are now able
to secure jobs. We doubled the
number of beneficiaries, and
branched to Kenya where we’ve
had our first 7 beneficiaries.
Our students ambitions to
enable sustainable change to
their families and countries
keep us going!”
– Naomi Shimba,
Head of Operations East Africa

10

Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725

Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725

11

Under 2018 expanderade
vi vårt Scholarship Program
till Kenya. Bilden visar sex av
våra sju första stipendiater:
Joyce, Marion, Margareth,
Geophrey, Ziphora
och Justice utanför
Kenyatta University.

VÅRA 207 STUDENTER
FÖRDELADE PER LAND
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ACADEMY-DELTAGARE
FÖRDELADE PER AKTIVITET
HELP TO HELP ACADEMY
- MINSKAR AVSTÅNDET MELLAN STUDENTER OCH
ARBETSMARKNAD I TANZANIA
Help to Helps Academy (f.d Skills for
Employment program) syftar till att
minska avståndet mellan studenter och
arbetsmarknaden i Tanzania för att minska
arbetslösheten bland unga. Vi samarbetar
med det lokala näringslivet för att se till att
studenter får de kunskaper, erfarenheter och
det kontaktnät som krävs för att kunna få ett
arbete efter examen.

deltagare och mentorer som vill sprida sina
kunskaper till studenter vid sitt universitet.
Aktiviteten planeras och projektleds ideellt,
men initiativtagaren erhåller stöd att
genomföra aktiviteten av Help to Help och
våra medarbetare i Tanzania. Konceptet mini
IT boot camp är ett kostnadseffektivt sätt för
Help to Help att nå en större målgrupp med
IT-kunskaper.

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 arbetsintervju men också
om entreprenörskap, IT och arbetsrätt.

Utöver
IT-kunskaper,
saknar
många
högskolestudenter i Tanzania insikt i vad en
arbetsgivare kräver och hur en arbetsplats
fungerar. Det leder ofta till svårigheter att bli
anställd efter examen. Genom företagsbesök
får studenter se hur en arbetsplats fungerar
i praktiken och lära känna olika arbetsgivare
och få reda på vad de söker för arbetskraft
och vad de erbjuder. Antalet företagsbesök
ökade under 2018 - totalt genomförde vi sex
företagsbesök.

Help to Help adresserar dessa kunskapsluckor
genom riktade utbildningar, workshops
och nätverksträffar där både studenter och
representanter från det lokala näringslivet
medverkar. Under 2018 genomfördes 18
aktiviteter inom ramen för Academy, en
ökning med 30 % från föregående år.
Vår långsiktiga satsning på att sprida ITkunskaper bortom vårt IT boot camp har
under året burit frukt. Förutom vårt årliga
IT boot camp har hela fem så kallade ”mini
IT boot camps” genomförts, med totalt 286
deltagare.
Mini IT boot camp är en kondenserad
version av vårt IT boot camp uppsatta
och genomförs under ledning av tidigare
14

Nytt för i år var konceptet ”Sustainability
boot camp” som engagerade drygt 70
studenter och genomfördes under fem dagar
i Dar es Salaam, med målsättningen att skapa
en plattform där företag och studenter kan
adressera hållbarhetsfrågor i Tanzania. Tre
företag som deltog i aktiviteterna var Equinor,
SBS, COWI.
Överlag har intresset från studenters sida
att delta i våra Academy-aktiviteter ökat
kraftigt och totalt deltog 1356 studenter i
våra aktiviteter.

Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725

”2018 was a tremendous year
for Help to Help Academy,
we reached more than 1300
students and graduates in
capacity building training and
company visits. We have seen
graduates being able to secure
jobs after being attending our
trainings. For sure we rocked!”
– Andrew Mwakalebela,
Project Leader East Africa

Insamlingsstiftelsen Help to Help
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”Nytt för 2018 var konceptet
”Sustainability boot camp”
som engagerade drygt 70
studenter och genomfördes
under fem dagar i Dar es
Salaam.” Bild från besök
på Pugu, Dar es Salaams
soptipp.

DELTAGARE I ACADEMY
FÖRDELAT PÅ KÖN
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Help to Help finansieras genom gåvor
och bidrag från privatpersoner, företag
och andra stiftelser och organisationer.
Insamling till studenters skolavgifter inom
ramarna för Scholarship Program sker i stor
utsträckning genom så kallad crowdfunding
eller gräsrotsfinansiering via Help to Helps
hemsida.

donation till Help to Help.

Privatpersoner som bidrar med mindre
engångs- eller månadsdonationer utgör
en viktig målgrupp för Help to Help både
som finansiärer och ambassadörer för
organisationen. På grund utmaningar i
användarvänlighet för såväl givare som
för den interna organisationen beslutades
redan 2017 att hemsidan skulle bytas ut och
ersättas av en helt ny hemsida. Arbetet med
hemsidan var en prioritet under 2018 och
påskyndades av incidenten i maj då vi utsattes
för ett hackningsförsök. Under ett antal
månader hade hemsidan därför begränsad
funktionalitet och mellan maj och oktober
kunde inga donationer göras via hemsidan.
Givare kunde istället bidra via swish, bankgiro
alternativt genom att köpa gåvobevis.

Help to Helps gåvobevis är en populär
present som ofta används som gåva till talare,
som examenspresent eller julklapp av både
privatpersoner och företag.

Detta påverkade onekligen intäkterna
från privatpersoner negativt. Samtidigt
anordnades ett antal privata insamlingar i
samband med begravningar och födelsedagar
som till delvis vägde upp för uteblivna
intäkter via crowdfundingen. I oktober
lanserades den nya hemsidan. Numera kan
givare välja att donera till en specifik student,
till ett utbildningsskrå eller göra en generell

18

I de två första fallen går donationen direkt
och oavkortat till att finansiera skolavgifter
för våra studenter. En generell donation är
som namnet antyder generell och disponeras
av Help to Help för att främja vårt ändamål i
stort.

Under 2018 såg vi ett ökat engagemang
via insamlingar på sociala medier och flera
personer startade egna insamlingar via
Facebook till förmån för Help to Help. Vi ser
mycket positivt på detta eftersom att det är
ett kostnadseffektivt och modernt sätt att
både sprida vårt varumärke och generera
intäkter och vi kommer att fortsätta att
inspirera fler att ta sådana initiativ.
Under året har ett antal privatpersoner valt
att göra större filantropiska donationer,
antingen till specifika ändamålsbestämda
aktiviteter, eller i form av donationer som
ska finansiera verksamhetens övergripande
kostnader och möjliggöra expansion.
Help to Help Academy samt den övergripande
verksamheten inklusive personal, fortbildning,
kontor, etc. finansieras i första hand genom
partnerskap med företag och med medel som
söks från andra stiftelser och organsiationer.
Help to Help är noga med att alltid rapportera

Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725

till den finansierande partners utifrån dennes
önskemål på ett transparent sätt.		
Intäkterna från företagspartners ökade under
2018. Bland våra företagspartners finns
Tetra Laval, Trioptima, Bravura, Mazars SET
Revisionsbyrå, NOX Consulting, Moderna
Försäkringar Företag & Industri, m.fl. Förutom
våra privata givare, företagspartners och
övriga finansiärer riktar vi ett särskilt tack till
våra pro-bono partners som tillhandahåller
tjänster och bidrar med sin kompetens
gratis eller till kraftigt reducerat pris, vilket
gör till att verksamheten kan bedrivas på
ett kostnadseffektivt sätt. Tack till Hannes
Snellman advokatbyrå, Prime, C by West,
Säkra Vätterstaden Försäkringar m.fl.för
rådgivning, stöd och coachning.

och organisationer och är ett kvitto på att vi
lyckats engagera fler som sluter upp bakom
vår vision. Majoriteten av de insamlade
medlen var säkrade först i slutet av det
andra kvartalet eller strax efter sommaren.
Vi avslutade året med ett mycket positivt
resultat vilket innebär att vi har en mycket
god likviditet.
Med en stabil finansiell grund kan vi under
2019 fortsätta att skala upp verksamheten på
ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt.

Kampanjen Help to Help-effekten som
lanserades i början av november och särskilt
uppmanade företag att donera en julgåva till
Help to Help blev en stor succé. Vi engagerade
mer än 20 företag som tillsammans donerade
drygt 387 TSEK. Dessa donationer som i
huvudsak inkom i december 2018 och januari
2019 kommer att kunna omsättas i utbildning
för fler studenter under 2019.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att
under 2018 mer än fördubblade Help to
Help intäkterna i form av insamlade medlen
vilket var bättre än förväntat. Ökningen
vittnar om en växande kännedom och ett
ökat förtroende för oss som organisation från
såväl privata givare som företag, stiftelser
Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Help to Helps verksamhet ska genomsyras av nya medarbetare och utveckla processer
ett hållbarhetstänk såväl social som finansiell för att hantera ett snabbt växande antal
och miljömässig hållbarhet.
sökande till Scholarship Program utan att öka
administrationen i samma takt.
Utöver vår samhällsmässiga påverkan i form
av vår ändamålsenliga kärnverksamhet ska vi Help to Helps miljömässiga påverkan är
också eftersträva social hållbarhet genom att begränsad men inte obetydlig. Vi reser med
vara en god och ansvarstagande arbetsgivare. flyg från Sverige till de länder i Östafrika där
Hög arbetsbelastning och stress är inte vi har verksamhet ett par gånger om året. Vi
ovanligt i syftesdrivna organisationer, heller försöker att minimera antalet resor och välja
inte hos oss på Help to Help. Under 2018 har klimatsmarta alternativ i mesta möjliga mån
vi därför tagit ytterligare steg för att ökat för resor i norden.
medvetenheten och kunskapen i teamet om
de negativa konsekvenserna av långvarig Vi tror på digital teknik och använder oss
stress och vi försöker gemensamt att påminna av sådan lösningar som ett led i att minska
varandra om att prioritera såväl fysisk som vår klimatpåverkan i kommunikation med
mental hälsa.
givare och andra intressenter vilket bland
annat innebär att vi inte tar fram onödigt
Under året har styrelsen fattat beslut om att tryckmaterial utan använder elektroniska
höja lönerna för de anställda i Sverige samt nyhetsbrev, skickar fakturor via mail, m.m.
börja betala ut pension. Även dessa insatser
är ett led i en hållbarhetssatsning som också
reducerar stress och ökar möjligheterna
att behålla viktig kompetens. Vi arbetar
också kontinuerligt med att utveckla interna
processer och dokumentera rutiner för att
bygga upp kunskap i organisationen och
minska beroendet av nyckelpersoner i teamet.
Tack vare hårt arbete och goda
partnerrelationer ökade den finansiella
hållbarheten markant under 2018. Det innebär
att vi kan prioritera att investera mer resurser
i att utveckla våra ändamålsenliga aktiviteter
men också att vi kan göra investeringar som
krävs för att kunna fortsätta att växa på
ett hållbart sätt, exempelvis att rekrytera
20
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Bild: Elihuruma Lucumay,
Industrial Engineering, UDSM
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Glory Mphuru, en av 72
Help to Help-stipendiater som tagit
sin högskolexamen. Nu jobbar hon
som lärare i swahili och geografi
på
Insamlingsstiftelsen Help to Help
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Canossa
High School i Dar es Salaam.
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FRAMTIDA UTVECKLING

Help to Help har under flera år expanderat
och vuxit i snabb takt såväl vad gäller
verksamhetens omfattning, teamets storlek
och vår geografiska närvaro. En förutsättning
för att kunna fortsätta växa på ett långsiktigt
hållbart sätt är att vi också fokuserar på att
bygga upp strukturkapital i organisationen
genom att förfina våra processer, utöka vårt
arbete med effektmätning och att policies och
rutiner implementeras i hela verksamheten.
Under 2019 anställer vi därför en operativt
ansvarig som kommer att leda det arbetet.
Hen kommer att jobba nära teamet i Östafrika
och ska både kunna vara ett stöd för dem och
ge konstruktiv återkoppling som utvecklar
vår systerorganisation.

växande antalet deltagande i Help to Help
Academy. Funktionella, sammankopplade
och uppdaterade digitala databaser är också
en förutsättning för att vi ska kunna följa
upp och mäta vår effekt på ett enkelt och
rättvisande sätt.

I takt med att vi byggt upp kapacitet i teamet
i Östafrika kan de också ta över allt mer
ansvar för att involvera lokala partners
i våra aktiviteter både i form av direkta
engagemang i våra aktiviteter som föreläsare
eller arrangörer av studiebesök, men också
finansiellt. Vi ser att det finns en vilja och en
kapacitet bland lokala företag att bidra och vi
vill i större utsträckning se till att den lokala
systerorganisationen kan generera egna
intäkter i framtiden. Under de kommande
åren blir detta ett allt större fokus och en
viktig del i att öka Help to Helps finansiella
hållbarhet.

Inom Help to Help Academy fortsätter vi vår
satsning på grundläggande datorkunskaper
för unga kvinnor genom projektet Technology
for Gender Equality and Employability.
Tidigare år har vi arrangerat en omgång av
instruktörs- och mentorutbildning, IT boot
camp och uppföljningskurs. I år planerar vi
istället tre omgångar, vilket gör att vi kommer
att utbilda minst 300 kvinnor i grundläggande
datorkunskaper under 2019 och ha utbildat
knappt 100 instruktörer och mentorer i
ledarskap.

Vi fortsätter att satsa på att minska onödigt
administrativt och manuellt arbete genom
att digitalisera våra processer. Detta gäller
särskilt hanteringen av alla ansökande i Help
to Help Scholarship Program men också de
24

Trots prioriteringar på struktur och
digitalisering kommer även 2019 att innebära
en kraftig expansion av våra program. Vi
fortsätter att ta in nya studenter i Help to
Help Scholarship Program med målsättningen
att ha beviljat ytterligare 90-100 studenter
stipendier i år. Det skulle innebära att vi totalt
möjliggjort utbildning för fler än 300 unga
framtida förändringsledare sedan starten.

Utöver det satsar vi på att öka skalbarheten
och spridningseffekterna i Help to help
Academy genom att utbilda fler instruktörer
också inom CV-skrivande och hur man
söker jobb. Instruktörerna utbildas till att
kunna arrangera utbildningar på egen hand
men på uppdrag av Help to Help så att vi
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kan ha aktiviteter på flera orter runt om
i Tanzania parallellt. På så vis når vi ut till
fler och kan göra stor skillnad på ett smart
och kostnadseffektivt sätt. Att utbilda
instruktörer är också en medveten strategi för
att att skapa förutsättningar för fler ungdomar
att skaffa sig ledarskapserfarenheter som
är meriterande när de ska söka arbete i
framtiden.
Utvecklingen av vår hemsida gentemot vår
målgrupp i Östafrika fortskrider och en första
version kommer att lanseras under våren
2019. Den första versionen har enbart enklare
funktionalitet och är i huvudsak ämnad att
ge studenter information om vad Help to
Help är, vad vi gör och hur en som student
kan ta del av våra program och aktiviteter.
Visionen är att hemsidan ska bli en digital
kunskapsplattform som ungdomar besöker
för att lära sig, få nya idéer och inspiration och
givetvis också en plattform där de ska kunna
ansöka om stipendier och registrera sig till
våra fysiska utbildningar och kurser.

utvärdera hur behovet ser ut i mer detalj och
därefter kunna modifiera våra metoder och
koncept så att de passar den lokala kontexten
innan vi lanserar Academy i större skala.
Slutligen, i takt med att Help to Help växer
krävs också mer omfattande utvärdering av
vår långsiktiga samhällseffekt och våra interna
processer och rutiner för internkontroll
och anti-korruption. Under 2019 arbetar
vi systematiskt med att uppdatera dagens
utvärderingsprocesser och att se över såväl
dokumentation som implementation av våra
policies.

Efter lyckade lanseringar av Help to Help
Scholarship Program i Uganda och Kenya
under 2017 och 2018 har vi identifierat
behovet av att utöka vår verksamhet där.
Ungdomar i de båda länderna har liksom i
Tanzania svårt att ta steget ut i arbetslivet
på grund av att de saknar de praktiska
färdigheter, insikter och erfarenheter och
det nätverk som krävs för att kunna skaffa
ett arbete. Under 2019 kommer vi därför
att arrangera ett par Academy-aktiviteter i
mindre skala i Uganda och Kenya för att kunna
Insamlingsstiftelsen Help to Help
Org. nr: 802478-3725
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FÖRVALTNING

AVLÖNADE MEDARBETARE I SVERIGE

Malin Cronqvist
Verksamhetsansvarig
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”. Hittills inkommer alla finansiella
medel till Help to Help Sverige som i sin tur
beviljar Help to Help Tanzania medel för att
utföra driva verksamheten och genomföra
aktiviteter som främjar ändamålet i
Tanzania. Båda verksamheterna har samma
syfte och ändamål och bär samma namn –
Insamlingsstiftelsen Help to Help. Help to
Helps arbete i Uganda och Kenya projektleds
och administreras i första hand från Help to
Help Sverige.
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 2018 beviljades anslag till
Help to Help Tanzania i tre omgångar.
Totalt uppgick de beviljade medlen som
överfördes till Help to Help Tanzania till drygt
1 236 322 SEK. Help to Help Tanzania är
hittills den enda organisationen som mottagit
bidrag från Help to Help Sverige och vice
versa, Help to Help Tanzania har hittills inte
fått finansiering från någon annan aktör än via
Help to Help Sverige.

Catja Carlson

Kristofer Persson
Kommunikationsansvarig

Projektledare (timanställd)

AVLÖNADE MEDARBETARE I VÅR SYSTERORGANISATION I TANZANIA

Naomi Shimba

Andrew Mwakalebela

Head of Operations

Project Manager Academy

Epifania Mhagama

Hagai Mayage

Project Manager IT boot camp

Accountant

STYRELSE SVERIGE

VOLONTÄRER I SVERIGE UNDER 2018

Catharina Johansson Söderström, ordförande invald 2018 (f.d

Erik Bäck, IT

Partner PWC)

Rita Spolander, kommunikation

Malin Cronqvist, styrelseledamot invald 2015 (Verksamhetsansvarig

Lova Pettersson, projektledare

Help to Help)

Erik Bäck, styrelseledamot invald 2015 (CTO Medify)
Caroline Edelstam, styrelseledamot invald 2017 (Ordförande Edelstam Foundation)

Suzan Hourieh Lindberg, styrelseledamot invald 2017 (Head of
Diversity Management M/Volvo Car Mobility)

Mattias Wallin, styrelseledamot invald 2017 (Grundare Spinn Action
Marketing
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FLERÅRSÖVERSIKT

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Flerårsjämförelse*
2018
3 341 353
763 355
43

Verksamhetsintäkter
Res. efter finansiella poster
Soliditet (%)

2017
1 595 266
-209 175
33

2016
974 384
-192 122
54

2015
413 643
20 974
99

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPIIngående balans
Ändamålsbestämt av givaren
Ändamålsbestämt av styrelsen
Utnyttjade
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbest
medel
17 002

Balanserat
kapital
423 913

Totalt eget
kapital
440 915

17 002

763 355
1 187 268

763 355
1 204 270

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

3 341 353

1 595 266

3 341 353

1 595 266

-1 989 321
-358 971
-241 966
-2 590 258

-1 387 639
-289 654
-111 888
-1 789 181

751 095

-193 915

12 260
0
12 260

2
-15 262
-15 260

Resultat efter finansiella poster

763 355

-209 175

Årets resultat

763 355

-209 175

Not
Rörelsens intäkter m.m.
Verksamhetsintäkter

2

Bruttoresultat
Rörelsens kostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Insamlingskostnader

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

2018-12-31

2017-12-31

1 512 266
5
3 022
1 515 293

957 665
5
8 872
966 542

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 257 964
1 257 964

371 581
371 581

Summa omsättningstillgångar

2 773 257

1 338 123

SUMMA TILLGÅNGAR

2 773 257

1 338 123

17 002
423 913
763 355
1 204 270

17 002
633 088
-209 175
440 915

1 204 270

440 915

0
25 706
1 543 281
1 568 987

828
138
896 242
897 208

2 773 257

1 338 123

Not
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER

NOTER
Not 1

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Redovisningsprinciper

Not 2 Verksamhetsintäkter
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning och FRII:s Styrande Riktlinjer för Årsredovisning.

Gåvor & Bidrag
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser & fonder

Styrelsen har valt att med början räkenskapsåret 2018 redovisa bidrag i form av stipendier till studenter
avseende skolavgifter enligt K3 punkt 36.18.
Stipendierna är villkorade av bl a betyg och efterlevnad av regler och policies och redovisas därför i takt med att
villkoren uppfylls. Återstående utfäst belopp redovisas som eventualförpliktelser.
Den enda effekten på årsredovisningen för 2018 av tillämpningen av nämnda princip är att belopp för
eventualförpliktelser tillkommer. Inget belopp för 2017 har redovisats med hänvisning till 3 kap. 5 par. 4 st.
Årsredovisningslagen.

Övrigt
Övriga intäkter

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas, om inget särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.

Not 3 Personal

Gåvor och bidrag
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.

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda
närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.

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.

Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Kostnadsredovisning
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.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande, kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster.
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396 677
958 690
240 000
1 595 367

4
4

100
100

2018

2017

2,00
1,00
1,00

2,00
1,00
1,00

292 000
292 000

162 000
162 000

Övriga anställda:
Löner och ersättningar

299 530
299 530

210 418
210 418

Sociala kostnader
Summa

185 859
777 389

117 014
489 432

6
4
2

5
3
2

Könsfördelning i styrelse och andra ledande
befattningshavare

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
2018

835 249
2 222 356
3 000
280 744
3 341 349

VD

Antal styrelseledamöter & andra ledande
befattningshavare
varav kvinnor
varav män

Not 2 Verksamhetsintäkter

2017

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:

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

2018

2017

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
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Denna årsredovisning har avgivits 2019-04-24
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

Not 5 Eventualförpliktelser
Avtalade, ännu ej utbetalda stipendier
Totalt

2018-12-31

2017-12-31

1 501 281
1 501 281

864 242
864 242

2018-12-31

2017-12-31

1 331 780
1 331 780

0
0

Se not 1, Redovisningsprinciper.
Not 6 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av
balansomslutning
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Tack för att du tagit dig tid att läsa vår
årsredovisning. Om du, precis som vi, tror
att utbildning är nyckeln till positiv,
långsiktig utveckling får du gärna vara
med oss och möjliggöra den med oss.
Stöd oss som månadsgivare, crowdfundare
på helptohelp.se, eller starta en
insamling på Facebook. Om du representerar
ett företag erbjuder vi er flera samarbetsformer.
Gå in på vår hemsida för att läsa hur, eller
kontakta oss direkt via info@helptohelp.se.
Du kan också vara med och sprida ordet
om Help to Help.Tipsa någon du känner,
privatperson som företag. Följ oss
i våra kanaler @helptohelpse.
Ditt stöd är ovärdeligt!
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