
Partners meeting
 
Rapport från Partners Meeting i Köpenhamn 2010
Det årliga "Partners´ Meeting" hölls i början av oktober 2010 i Köpenhamn. Till mötet inbjuder 
WSG sina skandinaviska och tyska samarbetsorganisationer. Från WSG/HCE deltog Gizachew 
Ayka och Yonas Tesfaye. Från HBE deltog Birgitta Brorsson och Louise Wetterlund. Här kan du 
läsa några anteckningar från mötet:

I dagsläget finns i olika "åtgärder" och program som WSG/HCE arbetar med. Arbetet 
involverar:
24 f.d. prostituerade med 6 barn
100 pojkar och flickor på Freedom Houses
179 gatupojkar får boende, mat och utbildning
428 mödrar och barn är med i "mat-program"
955 barn går i skolorna
Self Dependency Project rymmer nu 40 st, varav 20 st understöds av en person i USA.

Under 2009/2010 tog 167 studenter examen. De hade varit med WSG/HCE mellan 6 månader och 
3 år.

Den största utmaningen i organisationen är arbetsbördan för ledargruppen, eftersom de flesta i 
ledningsgruppen nu har egna familjer.

Planer för närmsta framtiden:
¤ Entoto-skolan byggs klar
¤ Utveckla Freedom Houses
¤ Bygga ut Light Houses
¤ Yrkesutbildning
¤Utveckla fruktodlingen i Chencha (äpplen)
¤ Jobba mer med Guest House-verksamheten

För alla ovanstående projekt gäller att man vill utveckla kvaliteten och arbetet.
En omfattande strukturering av ekonomin, HR-avdelningen, skolorna m.m. är påbörjad.
Framförallt anställs personal till administrativa sysslor och för att sköta t.ex. fadderverksamhet.  
Denna får en egen avdelning i november, med 3 anställda. 

Ledningsgruppen uppskattar en förbättrad administration, men de kan själva inte bara bli 
"tjänstemän". De är mycket rädda om visionen, passionen och om kärleken till människorna de 
arbetar med och för.

Framtida ekonomisk stabilitet är viktigt och för att säkerställa detta kommer man att satsa mer på 
inkomstgenererande aktiviteter, t.ex. äpplefarmen och Guest House.

På initiativ av bl.a. Svenska kyrkan/ EFS gjordes under hösten 2009 en utvärdering av 
WSG/HCE:s verksamhet och organisationsstruktur. Utvärderingen har skickats till alla partners och 
naturligtvis till WSG/HCE. Utvärderingen diskuterades under Partners Meeting. WSG/HCE:S egna 
reflektioner sammanfattas nedan.
Vad vi (WSG/HCE) lärt oss:
- Att definiera målgrupper. T.ex. är gatubarnen på rest center nu alla under 18 år. Ett annat exempel  
är att kindergarten begränsats till att ta emot barn upp till 6 års ålder.
- angående organisationens växande: rekommendationer finns att vissa saker centraliseras och vissa 
decentraliseras. T.ex. anställdes 3 personer i april för att sköta ekonomiavdelningen.
- Organisationens struktur: planeringen behöver bli tydligare, liksom projektbeskrivningarna. 
Personalen kommer att få utbildning i planering. Överrenskommelser ("agreements") ska skrivas 



med alla partners.
- Angående ledningen: det är bra att ledarna kan alla verksamheterna, är engagerade och hängivna, 
liksom har "växt upp" jämte organisationen. I enlighet med rekommendationerna i utvärderingen 
har en reformering av alla avdelningar påbörjats. Kärnpunkten: organisationen behöver ett 
strategiskt styrdokument och ledarna behöver kompetensutveckling.
- WSG/HCE påpekar att det är för barnens skull de arbetar dag och natt, inte för 
organisationens egen skull även om den är viktig, bl.a. för kommunikationen och för att 
underlätta arbetet. De som arbetar med oss arbetar väldigt nära dem för vars skull vi finns. 
Vi har den här uppgiften, given av Gud, oberoende av om WSG finns som organisation eller 
ej, menar Gizachew. 

"Music and arts department" har inrättats på skolorna: Detta innebär att barnen i skolorna 
kommer att få undervisning i musik och målning.

2012 firar WSG 15-årsjubileum.

Nästa PM kommer att hållas 7-8/10 2011 och vi i HBE är värdar detta året. 

Till sist hälsningar från Gizachew, Yonas och all personal. De hälsar att arbetet är en utmaning 
och ber om förbön för sig själva och för sina familjer. Ett beslut de fattar kan både rädda och 
förstöra liv, så ansvaret är stort och arbetet inte alltid så lätt. Be!
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