
Verksamhetsberättelse Hjälp Till Liv International 2014

Föreningen har under året bedrivit fadderverksamhet i Rumänien, Lettland, Littauen, Etiopien, 
Ryssland, Bulgarien, Afghanistan och Serbien . Totalt har ca 700 aktiva barn erhållit stöd. 
Föreningen har bidragit med stöd för driften av barnhemmet "Tabita" i Rumänien, och 
matutskänkning i Daugavpils, Lettland. 
Därutöver har även samlats in och levererats material, företrädesvis kläder och sjukhusmaterial,
till ett värde av ca 1,6 milj kronor, värderat enligt SFI anvisningar med 25 kr/kg. Transporter har 
gjorts till Rumänien, Lettland, Ryssland och Bulgarien. Under året har föreningen framgångsrikt 
utökat hjälpen till fattiga familjer. Insatserna har gett märkbart resultat. Flera familjer har genom 
eget initiativ gjort verkliga lyft i sina lägenheter, tack vare det ekonomiska stöd de erhållit genom
faddrarna 

Medlemmar 
Antal medlemmar var vid årsskiftet 656 inklusive aktiva faddrar. Väsentliga händelser: 
Gatubarnscentret i Gulbene är avvecklat sedan april månad, på grund av bristande 
samarbetsintresse från församlingen i Gulbene. 
Vår biståndsbutik på Håstaholmen har under året utvecklats väl, trots hård konkurrens från 
Erikshjälpen och Röda Korset, två stora organisationer som startat i Hudiksvall under året. 
Omsättningen har uppgått till ca 1.45 milj. kronor vilket i stort sett motsvarade vår budget för 
2014.
En ny aktivitet, som vi kallar BilHjälpen, har startats i Biståndscentrets regi och det ser mycket 
lovande ut inför framtiden. 
Vi har idag 6,5 årsarbetare anställda vid Biståndscentret, varav 4,75 personer genom 
lönebidrag från Arbetsförmedlingen. De är fördelade på 9 fysiska personer, fem kvinnor och fyra
män. 

Förväntningar inför kommande år.

Arbetet i Afghanistan förväntas utökas genom att vi blir delaktiga i ett skolprojekt. 
Fortsatt utveckling av fadderverksamheten. 
På grund av den ökande tillströmningen av Rumänska och Bulgariska tiggare i Sverige, vill vi 
aktivt söka vägar att hjälpa dem till ett bättre liv.

Statistik:
Fadderverksamheten har ökat under 2014 och uppgår nu till mer än 700 aktiva personer som 
får eller har fått hjälp.
Stödmedlemmar är noterat till 656 personer som betalar stödavgift. Eller är aktiva faddrar. 
Antal unika givare är 943 med en medelgåva på 2904 kr per givare, med statligt bidrag
borträknat .
Totala antal gåvor under året är 5065 med i genomsnitt 5,4 gåvor per givare och med ett
genomsnitt på 537,7 kr per gåva och ca 23 gåvor per dag.
Bokföringsarbetet har ökat betydligt och uppgick till 15244 transaktioner motsvarande ca
70 transaktioner/registreringar per arbetsdag.
Antal minnesgåvor är 82 st, till en summa av ca. 16230 kr
Antalet gratulationsgåvor är 72 st till en summa av ca. 25105 kr 
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