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Arbetet under året
Under 2017 har Sembrando Esperanza Perus styrelse tillsammans med medlemmar och andra
intresserade personer fortsatt att driva hemmet för tuberkulossjuka och socialt utsatta individer i
Lima, Peru. Arbetet har skett i enlighet med föreningens stadga och för att uppfylla organisationens
ändamål.
Projektgruppen i Göteborg:
Föreningen har ett samarbete med Folkuniversitetet i form av en studiecirkel. I studiecirkeln
studerar vi bland annat sjukdomen tuberkulos, mänskliga rättigheter och hur situationen i Peru
ser ut för de individer som bor på gatan. En glädjande händelse i år var att vi i Sembrando
Esperanza Peru tilldelades Folkuniversitetet stipendium för fri kunskapsbildning. Motiveringen
från juryn löd: ”För sitt angelägna volontärarbete som innefattar kunskapsspridning om
tuberkulos, mänskliga rättigheter och global hälsa för socialt utsatta människor i Perus huvudstad
Lima.”
Projektgruppen i Sverige arbetar kontinuerligt med att sprida information om projektet genom
föreläsningar och informationsbord. I mars 2017 hölls exempelvis en föreläsning tillsammans
med Sveriges Läkarförbund Student där vi förutom att berätta om projektet i Peru även hade
bjudit in Camilla Rahm, ST-läkare i gynekologi/obstetrik för att berätta om sin tid i Tanzania
under rubriken ”Kirurgi med begränsade resurser”. Vi har även haft en föreläsning på Frilagret i

Göteborg och informerat om projektet i samband med temadagen om tuberkulos som
läkarstudenterna på termin 5 har.
En pub tillsammans med Sahlgrenska Akademins Studentkårs sexmästeri och övriga IFMSA
Göteborg hölls under våren för att sprida information om IFMSA:s arbete och samla in pengar
till behandlingshemmet. En ny pub med liknande upplägg genomfördes i början av december. Vi
i projektgruppen arrangerade även en fest till förmån för projektet i september.
Under året har vi möjliggjort för tre personer från Sverige att komma till hemmet som volontärer.
De har berättat om sina upplevelser på hemmet på vår blogg och i våra nyhetsbrev. För att hålla
sponsorer och andra som är intresserade av projektet informerade så skickas nyhetsbrev med
uppdateringar om vad som händer på behandlingshemmet ut via mailchimp.
Göteborg City Rotaryklubb vill gärna sponsra projektet och de har önskat att vi hittar en
Rotaryklubb som vi kan samarbeta med i Peru. Tyvärr har vi inte lyckats med detta. Vi hade
under en tid kontakt med en Rotaryklubb men de bröt tyvärr kontakten genom att de slutade att
svara på våra mail. Vi har försökt att få kontakt med någon annan Rotaryklubb men det är ingen
som har svarat på våra förfrågningar.
Behandlingshemmet i Lima:
Det har nu gått över sju år sedan behandlingshemmet öppnades. Projektet fortsätter att växa och
under året har det bott ungefär 60 personer på hemmet. Jenny som är huvudansvarig för
verksamheten på plats flyttade in på hemmet för ungefär ett år sedan. Hennes insatser behövs i
stor utsträckning på hemmet oavsett tid på dygnet. Det gick tillslut åt alltför mycket tid för henne
att åka fram och tillbaka mellan behandlingshemmet och det egna boendet och därför så tog hon
beslutet att flytta in på hemmet för att finnas tillgänglig.
Den präst som donerar pengar till projektet samt äger huset som projektet fritt får använda
bekostar en renovering och utbyggnad av huset. Det var nödvändigt att renovera huset för att alla
boende skulle kunna få plats eftersom antalet personer som bor på hemmet har blivit allt fler.
Renoveringen av huset har dragit ut på tiden och inte avslutats i slutet av 2016 som planerat utan
fortsatt under 2017. Under renoveringstiden så har alla bott på ett större hem som prästen har
ordnat med. Hemmet tar emot individer som är socialt utsatta och inte kan få hjälp från andra
instanser i samhället. Det innebär att även om fokus är på att ta emot tuberkulossjuka individer så
tar hemmet emot andra socialt utsatta individer som seniora personer och personer med mentala
handikapp.
Vision och mål
Att fortsätta arbetet med att uppfylla organisationens ändamål enligt stadgan. Arbetet kommer
under 2018 att fortgå för att ordna finansieringen till behandlingshemmet. Vi kommer att arbeta

för att nå ut med information om vårt projekt och hur situationen ser ut för tuberkulossjuka och
socialt utsatta människor i Lima.
Ekonomi:
Årsavgiften för medlemmarna i föreningen har varit 50 kr. Vi har under året lyckats med att
skicka ungefär 10000 kr varje månad till Peru vilket är målet för oss i projektgruppen. Vi har
under året avvecklat vårt autogiro eftersom vi inte kunde få det att fungera på ett bra sätt och det
kostade en hel del. Den detaljerade ekonomiska årsredovisningen redovisas separat.

