Barnhemsprojekt i Rumänien
www.efifadder.se

”Jag är glad  
    att jag fick   
en chans!”
%&) &ADDER

Så började det...
Efter den rumänska revolutionen 1989, uppmärksammades de övergivna
barnens situation. Tv och tidningar visade fasansfulla bilder av barn som låg
fastbundna i sina sängar, undernärda och utan mänsklig omsorg och kärlek.
Vem kan glömma sådant?
Människor från olika platser reste till Rumänien
för att hjälpa människor i nöd. Efter att ha sett
samma behov, började de forma en organise
rad och långsiktig verksamhet.
De församlingar som skickat hjälp till om
rådet runt Marghita i nordvästra Rumänien
startade ett samarbete och bildade EFI Fadder,
med Elimförsamlingen i Askeby/Örtomta som
juridiskt ansvarig.
Allt eftersom åren gått har fler och fler enga
gerat sig, inte bara rumäner och svenskar utan
också människor från USA, Storbritannien,
Tyskland, Kanada och andra länder.
Arbetet bygger på frivilliga insatser och gå
vor. Många bidrar genom att en längre eller
kortare period delta praktiskt i volontärarbete i
Rumänien. Det kan vara vård och omsorg om
små eller stora barn, men också arbete som har
med renovering och byggnation att göra.

Ännu fler är de som i sina hemländer troget
stöttar med förbön, ekonomisk hjälp och an
nan form av sponsring.

Vad gör EFI Fadder?
EFI Fadder, (Elim Fellowship International) är
namnet på den svenska organisationen som för
medlar gåvor och materiel. 1990 gick de första

hjälpsändningarna iväg för att lindra akuta behov.
De har sedan följts av långsiktig hjälp till självhjälp.
I Rumänien heter organisationen FCE (Fundatia
Crestina Elim) och dess huvudmål är att hjälpa
övergivna barn och ungdomar till ett värdigt liv.
Hjälparbetet berör cirka 200 barn och ung
domar, ett 80-tal fattiga familjer samt äldre och
handikappade på ett par statliga institutioner.
FCE har ett 40-tal rumäner anställda. Dessutom
finns ett team med cirka 25 volontärer från olika
länder på plats för att hjälpa till. Missionärer och
volontärer får ingen ekonomisk hjälp av EFI
Fadder:s insamlade medel utan betalar alla sina
kostnader själva.

En framtid för barnen
De barn som övergivits som små och vuxit

upp på barnhem, har bestulits på det mesta
som ett barn har rätt till. Det allra bästa är om
ett sådant barn får komma till en kärleksfull
familj.
En del barn har tagits hem av sina biologis
ka föräldrar. Många har fått adoptivfamiljer i
andra länder, medan andra har fått rumänska
adoptiv- eller fosterfamiljer. Barnen behöver
också få chansen att integreras i normalskolor.
Avsaknad av uppfostran och sunda värde
ringar gör att det är mycket svårt för de äldre
barnen att passa in i samhället.
FCE:s verksamhet har som målsättning att

skapa rättigheter för barnen och ungdomarna,
ge dem ett värde och att stödja dem fullt ut, tills
de inte är beroende av hjälp längre. De som
vuxit upp på barnhem behöver få hjälp till
inre helande och upprättelse.
Rumänien är ett EU-land, men befinner sig

fortfarande i ett svårt ekonomiskt läge. Höga
priser och låga löner bidrar till att många lever
i misär. Hjälporganisationer som FCE har där
med en stor funktion att fylla.
Ungdomar som annars skulle varit chans
lösa får hjälp till utbildning, social träning och
arbete. En del av dem är anställda i FCE:s egna
projekt.

EFI Fadder:s projekt
➽

Barnsjukhuset
Övergivna små barn, som finns på sjukhuset,
ska staten placera i fosterfamiljer eller tillbaka
i den biologiska familjen om det är möjligt.
Volontärer går till sjukhuset och ser till att
de som blir kvar länge får extra omsorg.

➽

Casa Alba
1996 öppnades Casa Alba och 24 övergivna
småbarn från Marghitas sjukhus flyttade in.
De är nu i adoptiv- eller fosterfamiljer eller i
sina biologiska familjer. Andra barn har kom
mit i deras ställe. Tidigare kom de nästan ute
slutande från sjukhuset, men på senare tid kom
mer barn som omhändertas av myndigheterna.
Då barnen har åldern inne går de till vanliga
skolor. De får kärlek och trygghet av personal
och volontärer tills det öppnar sig en perma
nent lösning. Målsättningen är att varje barn
ska få en familj.

➽

Casa Silvia
Då barn flyttat från Casa Alba, har barn med
särskilda behov ”blivit över”. Casa Silvia öpp
nades 2003. För barn som inte fick familjer,
skapades här en familj. Anställd personal och
volontärer tar hand om dem.

➽

Särskola
I samarbete med skolmyndigheterna startades
en särskola i Marghita 2001. Detta var första

gången barn med särskilda behov blev inte
grerade i en normalskola i Rumänien. Utan den
möjligheten skulle de ha varit utan skolgång.

➽

Cadea
Fram till 2004 fanns i byn Cadea ett internat för
tonåringar som vuxit upp på barnhem. FCE
gjorde där en stor insats för att rädda ungdo
mar i en miserabel miljö och för att ta emot
dem, som efter avslutad skolgång annars blivit
satta på gatan.
I samma by finns ett boende för unga vux
na med mentala problem, alla före detta barn
hemsbarn. De får besök och uppmuntran av
volontärer.

➽

Popesti
I byn Popesti finns ett statligt barnhem för
barn som blivit övergivna. FCE har gjort re
noveringsarbeten, men satsar framförallt på
rehabilitering av barnens institutionsskador.
Volontärer finns regelbundet på plats för att
hjälpa barnen att komma vidare i livet.

➽

Transitprogram
1998 öppnades det första transithemmet i Mar
ghita och senare tillkom hemmen i Chiribis
och Poiana. I varje transithem finns ett an
ställt föräldrapar och plats för sex ungdomar.
Under transitperioden lär de sig uppföran
de, respekt, hygien, matlagning och att kunna
hantera pengar med mera. Allt för att inte
greras i samhället. Transitmodellen är bra, för
kärlek och sunda gränser ger resultat.

➽

På egna ben
Då ungdomarna flyttar ut från transithemmet,
där de bott under några år, behöver de fortfa
rande stöd. Socialarbetare och volontärer hål
ler kontakt med dem. Målsättningen är att de

set eller Casa Alba kan få månatligt stöd i form
av mat, kläder, skor med mera vid behov. Stöd
kan även ges till familjer där någon har funk
tionshinder eller andra svårigheter.

➽

Ciutelec
I byn Ciutelec finns ett statligt hem för äldre
och yngre människor med funktionshinder,
FCE har ett besöksteam, som kommer till
hemmet varje vecka. Andakten i kapellet och
möjligheten att ha social kontakt med perso
ner utanför hemmet betyder mycket.

➽

ska bli självständiga och så småningom stå på
egna ben.

➽ Härbärge
På en vacker plats i Marghita påbörjades 2008
ett bygge för hemlösa. För första gången hjäl
per rumänska staten till med finansieringen av
ett projekt i FCE:s regi.
Huset har plats för 48 bäddar. För en period
kan man här få mat, husrum och stöd av per
sonal. Detta är en bra sluss ut i samhället för
de ungdomar som bott i transithem, men som
ännu har svårt för att klara sig själva.

➽

Lägerverksamhet
Alla FCE:s barn får vara med om oförglömli
ga lägerveckor. Varje sommar kommer team
från andra länder och driver dessa läger.

➽ Ungdomsgården
En kristen ungdomsgård i egna lokaler invigdes
2006 och kallas Klubben. Där finns möjlighet
till sport, lek, kurser och samvaro. Man har även
samlingar med sång, bön och undervisning.
Klubben är en efterlängtad samlingsplats.

➽

Hjälp till fattiga familjer
Familjer som tagit hem sina barn från sjukhu

Depå och bygg
Från Sverige och Skottland kommer sänd
ningar med mat, kläder, hygienartiklar, bygg
varor med mera. Från depån delas saker ut för
att fylla behov i de olika projekten, till fattiga
familjer, men även till statliga institutioner.
Till jul delas tusentals julklappar ut!
Mycket av byggvarorna är skänkta och
kommer till väl användning i bygg- och reno
veringsprojekten.

➽

Romermission
FCE stöder ett evangeliskt-socialt arbete i en
romerby. Människor som kommit ur alkoho
lism, börjat arbeta och tar hand om sina barn,
visar att arbetet ger resultat.
Det finns möjlighet att stödja denna verk
samhet via ett speciellt konto.

Så kan du hjälpa till:
➽ Gåvor

➽ Fadder

EFI Fadder:s verksamhet bygger helt på frivilliga
gåvor. Det finns ett stort behov av såväl pengar
som materiella gåvor.

➽ Företagssponsring

Som fadder stöder du samtliga projekt med en
regelbunden gåva och får ett nyhetsbrev var
tredje månad. Du kan också (ev. tillsammans
med goda vänner) sponsra ett enskilt barns
uppehälle.

Företag kan sponsra verksamheten ekonomiskt
eller med materiel.

➽ Volontärarbete

➽ Byggresor
Resor organiseras från Sverige och dessa bygg
team stannar 1–2 veckor för att hjälpa till med
renovering och byggnation.

I arbetet finns behov av volontärer, som är villiga
att själva bekosta resa och uppehälle, för att under
en period arbeta bland barnen eller med annat
praktiskt arbete.

Kontaktuppgifter
Gåvor

Adresser

EFI Fadder

Romermissionen

Plusgiro: 37 16 63-6
Bankgiro: 5353-6439

Bankgiro: 5306-6791

EFI Fadder

FCE

Pingstförsamlingen
Nygatan 11
736 31 Kungsör
E-mail: fadder@efifadder.se
Hemsida: www.efifadder.se
Tel: 0227-10717

Str. N. Balcescu nr.79
415 300 Marghita
Jud.Bihor, Rumänien
E-mail: herculaneinfo@yahoo.se
Tel: 0040-259 363 570
Fax: 0040-359 407833

Elimförsamlingen i Askeby/Örtomta är juridiskt ansvarig för insamlingskonto och bokföring.
Revisionen genomförs av auktoriserad revisor.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner på olika orter i Sverige följer arbetet på nära håll och svarar gärna på frågor.
Askeby, Örtomta David Elander.............. 013-760 64
Göteborg Ulrika Le Hir.............................. 031-48 12 75
Jönköping Henrika Ivansson.................... 036-71 55 79
Karlskrona Laila Danielsson.................... 0455-299 57
Kungsör Carina Manner........................... 073-682 45 43
Lammhult Hans Lundberg....................... 0472-26 04 19
Linköping Sofia Gustafsson..................... 013-13 45 06
Ludvika Liselott Jirénius........................... 0240-183 38
Malmö Cecilia Hansson............................ 040-98 17 03
Mariestad Görel Karlsson.........................0501-144 32
Norrköping Samuel & Maria Nilsson........ 011-345 11 70
Nyköping Tomas & Carolina Ström.......... 0155-28 46 13
Osby Anders Olsson.................................. 0479-106 55
Sandviken Börje Ersson........................... 026-25 01 92
Skillingaryd Gullvi Johannisson............... 0370-702 33
Söderköping Louise Stenerås.................. 0125-411 41
Värnamo Karl-Erik ”Kea” Svensson..........0370-147 97
Örebro Mats & Maj-Britt Svensson........... 019-12 64 55

(fadderverksamhet)
(depå)

(volontärer)

(sjukvårdsmateriel)

(arbetsteam)

➽ I Vrigstad finns en depå där varor tas emot för vidare transport till Rumänien.
Kontaktpersoner för depån: Bernt Johansson, tel: 0382-307 20, 070-823 07 20
och Hans Lundberg, tel: 0472-26 04 19, 070-551 25 83.

Rumäniens övergivna barn
behöver din hjälp!

• EFI Fadder arbetar med hjälp till övergivna
barn i Rumänien.
• Målet är att ge barnen rehabilitering och en familj.
• Ungdomarna får hjälp att klara sig på egna ben.
• Som volontär kan man hjälpa till under en längre eller kortare tid.
• Faddrar ger en regelbunden gåva till projekten eller till ett enskilt
barns uppehälle och gåvorna används där de bäst behövs.
• Arbetet bygger helt på frivilliga gåvor och leds av Lars och
Barbro Gustavsson som är bosatta i Rumänien.

”Vad ni har gjort
för någon av
dessa minsta
som är mina
bröder, det har
ni gjort för mig.”
Jesus

Vill du hjälpa till?

EFI Fadder plusgiro: 37 16 63-6
EFI Fadder bankgiro: 5353-6439
Telefon: 0227-107 17

Vill du veta mer?

➜ www.efifadder.se
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Namn		
Gatuadress
Postnummer
E-mail
Ort

Pingstförsamlingen
Nygatan 11
736 31 Kungsör

EFI Fadder

Det går även bra att anmäla sig via telefon: 0227-107 17, eller e-mail: fadder@efifadder.se

Jag vill sponsra ett enskilt barns uppehälle.

kr/mån.
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Plats för
%&) &ADDER
porto
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jag vill bli fadder och stödja EFI Fadder:s arbete i Rumänien med:

100 kr/mån.
200 kr/mån.
annat belopp

Ja,

