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Intact India växer år för år och man insåg för flera  
år sedan att ansvaret behövde fördelas ut på fler 
personer. Intacts grundare Thomas Ebenezer  
behövde delegera till fler ledare som kunde lätta 
hans arbetsbörda och göra honom mindre oumbärlig.
Resultatet av detta blev att låta projektledarna ta ett större ansvar för sina 
respektive projekt och man skapadeTeam Leader Forum (TLF) där Thomas, 
Karuna Ebenezer (rektor för Intact Special School) och projektledarna för 
Kalryan Hills (Mr. V. Rathinasabapathy), Opportunity Campus (Ms. Jasmine) 
och EQ (Mr. Barathidhasan) ingår.   (Fortsättning på nästa sida)



 
(Forsättning från föregående sida) 
Gruppen träffas varje månad och projekten turas 
om att vara värd för mötena vilket innebär att de på 
köpet får en närmare inblick i de olika projekten. På 
TLF-mötena diskuteras nuläget och framtiden för sko-
lorna och projekten. Man tar upp idéer, investeringar, 
personalfrågor och rapporterar om vad som hänt sen 
sist. 

Tanken är inte att beslutsbefogenheter ska tas 
ifrån projektledarna utan att dessa ska få stöd i sitt 
ledarskap och få ett forum att få feedback i. Men för 
att behålla viss kontroll över sponsorernas pengar 
måste deras beslut dock godkännas av TLF innan de 
genomförs. För investeringar så som större inköp och 
byggnationer måste tre anbud framföras till TLF. 

I mina ögon är TLF på god väg att bli en fungerande 
ledarskapssatsning.  En svårighet ligger i att förändra 
den hierarkiska bilden av ledarskap som de flesta 
indier är vana vid och som ibland blir ett hinder för 
att ta egna initiativ och för att föra diskussioner med 
chefen. Men viljan är stark att få projektledarna att ta 
ett starkare ledarskap och idag är TLF den viktigaste 
delen i styrningen av Intact. Projektledarna verkar 
trivas med att få stöd av varandra och TLF gynnar 
samarbeten mellan projekten. Med rätt stöd kan sä-
kert TLF utvecklas så pass att Thomas lugnt kan luta 
sig tillbaka i soffan om ett par år.  
 
Ellen Helander, volontär Intact och fil.kand.  
i Personal, Arbete och Organisation.



Öppenhet. Ärlighet. Nyfikenhet. Engagemang. 
Det är det som kännetecknar andan på Intact 
India för mig. Ellen Helander, volontär, sam-
manfattar sin tid i Trichy.

Det går förstås lite trögt ibland, om kunskaperna inte 
riktigt finns där ännu, eller när den indiska versionen 
av ”manjana-kulturen” tar över. Och titt som tätt 
dyker det förstås upp diverse holidays, elections och 
annat som får hela samhället att stanna upp. 

Den västerländska arbetskulturen med effektivi-
tet som högsta ideal har liksom inte smittat av sig till 
alla sammanhang. Och tur är väl det, då slipper man 
de negativa konsekvenserna detta bär med sig i form 
av stress, utbrändhet och idén om att bara mäta 
människor med hur mycket de presterar per tidsen-
het. Nej, stress verkar verkligen inte vara ett utbrett 
problem i Indien. 

Möjligheter till personlig utveckling
På Intact är viljan att åstadkomma något och att 
utvecklas stark. Om det är något vi inte kan, då får 
vi väl se till att lära oss. Övning ger färdighet. Man 
hjälps åt, lär varandra och ser till att få mer hjälp och 
kunskaper om det behövs. Det skapar stora möjlighe-
ter för personlig utveckling för de anställda om bara 
det egna intresset finns där. Arbetet med TLF (Team 
Leader Forum), där alla projektledare träffas en gång 
per månad, går framåt och hjälper samarbetet mel-
lan projekten på ett bra sätt. 
(Läs även artikeln om ”Ledarskapsutveckling”. Red.anm.)

En lärorik tid
Om en vecka åker jag härifrån. Min tid i Trichy har 
lärt mig mycket, både kring utvecklingsarbete och 
om mig själv. Jag fick vara med om det sista veck-

Med barnens bästa och 
viljan att utvecklas i fokus

orna med ridterapin innan sommarlovet och det var 
otroligt kul att se hur mycket det gav de sex barn som 
deltog. De var så glada över att få komma till stallet 
och få rida och vara med hästarna. 

Utvärderingarna i slutet av terminen visar att 
lärarna har sett framsteg hos alla barn som deltagit 
i ridterapin, vilket förstås var väldigt roligt. EQ känns 
verkligen som ett lyckat projekt med stora framtids-
möjligheter. 

Jag har under dessa tre månader försökt samla 
på mig så mycket kunskaper som möjligt om Intact 
och EQ, för att kunna delge de engagerade medlem-
mar i Sverige om hur det ser ut idag och mina tankar 
kring fortsatt utveckling. Detta var en del av mitt 
uppdrag här. 

Jag hoppas att detta kan vara givande för dem 
och för projektet. Den här resan har i alla fall varit 
otroligt givande för mig.

Trichy den 27 maj 2011 Ellen Helander



Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftel-
sen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst 
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och 
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten 
Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med 
funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning och har 
startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som skapar 
arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda. Dina pengar 
kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att 
nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com

Ulla Winroth, kassör
Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ
intacteq@gmail.com

plusgiro 90 11 31-3

Den sjätte september 2011 mottog vi det sorgliga 
budet att vår ordförande Britt-Marie Strandahl gått 
ur tiden efter en tids sjukdom. Här publicerar vi 
hennes sista hälsning, formulerad av henne själv 
några dagar innan hennes bortgång.

En sista hälsning
I hela mitt vuxna liv har jag brunnit och arbetat för Intact 
och Intacts Vänner. Nu har den dagen kommit när jag inte 
kan göra det mer. Jag vet dock att arbetet fortsätter och att 
verksamheten kommer att fortsätta utvecklas.

Jag är stolt och ödmjuk över vad vi byggt upp och det kom-
mer nu att drivas vidare av nya krafter.

Inför min bortgång önskar jag att du sätter in ett bidrag till 
Intacts Vänners arbete istället för att köpa blommor. Stöd 
Intacts fortsatta arbete för ett rättvist samhälle där det 
finns en plats för alla människor. Sprid begreppet ”Mentally 
Challenged” och våga se möjligheter istället för hinder. 

Med varma hälsningar, Britt-Marie Strandahl

Den 30 september hålls begravning i Lindesbergs kyrka. Nästa 
nyhetsbrev tillägnas Britt-Marie och hennes gärning i Intact och In-
tacts Vänner. Alla medlemmar är välkomna att bidra med minnen 
i form av bilder och texter. Materialet behöver vara redaktionen 
tillhanda senast den sista oktober 2011. Redaktionen reserverar 
sig dock för att av utrymmesskäl tvingas korta texterna.

Intacts nyhetsbrev
Från och med detta nummer kan du mejla, eller skicka 
brev, till mig på nedanstående adress:

Mejl:  lassenohrstedt@gmail.com
Adress:  Bellmansgatan 58, 754 26 Uppsala
Bästa Intacthälsningar:  Lasse Nohrstedt, webbredaktör

Information från styrelsen
Föreningens arbete leds av vice ordförande Jonna Fallhagen 
Gohil fram till nästa årsmöte i mars 2012.

Höstmöte
Lördagen den 19 november, kl. 14.00, har föreningen höst-
möte i Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan 3
i  Örebro.


