
Intacts Vänners trogna redaktör Anne Agardh

avslutar sitt uppdrag som redaktör för

medlemsbrevet. Styrelsen vill rikta ett stort tack

till Anne för hennes fina arbete under åren!! 

”Jag vill tacka alla medlemmar som bidragit på ett

eller annat sätt till de medlemsbrev som jag

ansvarat för under ett antal år.

Vänliga hälsningar

Anne Agardh"

Tack till redaktör Anne Agardh!

MEDLEMSBREV
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TACK TILL REDAKTÖR
ANNE AGARDH

LÄGET PÅ INTACT
SPECIAL SCHOOL

UNDERVISNING I BERGEN
UNDER PANDEMIN

VI HAR FÅTT SWISH!

I  D E N  H Ä R  U P P L A G A N

EN HÄLSNING FRÅN
INTACT INDIA

KONTAKT &
MEDLEMSINFORMATION

Ny redaktör är Philippa

Hultkvist. Har du förslag

eller önskemål på vad

som ska vara med i

kommande medlemsbrev

får du gärna höra av dig!  

Kontaktinformation

finns på medlemsbrevets

sista sida.
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Läget på Intact
Special School
I Indien återgår undervisningen i de

högre skolklasserna till normalläge

under september och grundskolor

förväntas kunna göra detsamma i

oktober. För eleverna som bor på

internatet på Intact Special School har

undervisning, fysioterapi, ridterapi, 

vattenterapi och sensorisk terapi återupptagits. Elever som bor hemma har inte tillåtits att

komma tillbaka till skolan än och deras föräldrar berättar att barnens utveckling har

försämrats. Intacts specialpedagoger ger därför stöd och råd åt föräldrarna via sociala

medier.

För skolans högre klasser har ”skill training” återupptagits och 60 % av eleverna är på

plats i Intacts lokaler. Resterande elever undervisas genom det innovativa projektet ”Skills

on Wheels” där undervisningsmaterial och specialpedagoger tar sig till eleverna för att

bedriva undervisning i anslutning till hemmet.

Läget på Intact
Special School

 i bergen tvingade Intact India att komma på andra lösningar för att tillgodose elevernas

rätt till utbildning. En lösning som implementerades var att öppna 12 mindre lärosäten där

elever kunde undervisas i mindre grupper med större avstånd. De små ”skolorna” erbjöd

undervisning, lunch och mellanmål till totalt 210 elever.

Undervisning i bergen
under pandemin
När vissa statliga och privata skolor började

med onlineundervisning kunde Intact

Matriculation School I bergsbyn Kalrayan

Hills inte göra detsamma. Låg andel smart

phones bland befolkningen och dålig teckning



Intacts projekt med stöd från Forum Civ [tidigare Forum Syd] har fortsatt under 2021. Det

gör det möjligt för oss att fortsätta arbetet med att stärka personer med intellektuella

funktionsnedsättningars rättigheter. Samarbetet med Forum Civ möjliggörs genom Intacts

Vänner och öppnar upp möjligheter för att skapa långvarig förändring för personer med

intellektuella funktionsnedsättningars i det indiska samhället.

Under 2021 har Intact India med stöd från Forum Civ bland annat fortsatt att arrangera

regionala träningscenter för personer med funktionsnedsättningar. Vi har även anordnat

konferenser för föräldraföreningar i 5 regioner i syfte att stärka “the CSO networking and

facilitate state Federation.” Dessutom har District Awareness Team formats i 9 distrikt och

genomfört informativ gatuteater där. 

Jag vill tacka Intacts Vänners medlemmar för ert samarbete, stöd och uppmuntran. Tack!

Thomas Ebenezer

Intact India 

En hälsning från Intact India och Thomas
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Resterande elever fick sin utbildning tillgodosedd genom projektet ”School on Wheels”. När

Intact började undervisa i Kalryan Hills för många år sen var grundidén att erbjuda

undervisning till de elever som bodde i avlägsna byar och inte kunde ta sig till någon skola

på egen hand. Intact köpte därför in två skolbussar som hämtade eleverna på morgonen

och lämnade dem hemma efter skoldagen. Under pandemin gjordes bussarna om till mobila

klassrum som kunde köra ut till de avlägsna byarna med läromedel och ivriga lärare.
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Material till nästa medlemsbrev 
ska vara oss tillhanda: Nr 3: 1 december
Maila till: philippa.hultkvist@hotmail.se

intactsvanner@gmail.com
Kassör Catharina Grins Kjellander:

Kontakta styrelsen:

grinskjellander@gmail.com

Nu kan du skänka en gåva eller ge bort ett medlemskap

genom att swisha 1234795613 . Ange antingen ”Gåva”

eller ”Medlem + mailadress” under Meddelande beroende

på vad pengarna avser. Är medlemskapet en gåva?

Vänligen maila intactsvanner@gmail.com och informera

om medlemmens namn och mailadress så vi kan skicka

välkomstmailet till rätt person.

Intacts Vänner har
fått Swish!

PLUSGIRO 90 11 31-3

Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen 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 funktionsnedsättning och sponsrar unga flickors

utbildning. Intact har också yrkesinriktad verksamhet för unga vuxna med

funktionsnedsättning.

Dina pengar kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att nästan 97

procent av pengarna når projekten i Indien.

Om Intacts Vänner


