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1. STYRETS BERETNING FOR 2019:
1.1

Styret har i 2019 bestått av:

Ola Grønn-Hagen
Styreleder

Morten S. henriksen
Nestleder

May-Kristin Johannessen
Styremedlem

Lars-Eirik Johnsen
Styremedlem

Inger Sylvia Johannesson
Styremedlem

Fra 01.01.2019 til 14.11.2019

Fra 14.11.2019 til 31.12.2019

Vararepresentant
Fra 14.11.2019 til 31.12.2019

Vararepresentant
Fra 01.01.2019 til 14.11.2019

Astrid Strøm
Vararepresentant
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2. Vår prosjektportefølje omfatter ved årsskiftet 2019
følgende:
Et omfattende fjernadopsjonsprogram gjennom organisasjonen:
2.1 SevaChildren India:
Antall barn opptatt i våre programmer:
2.1.1 I landsbyer i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu
2.1.2 I slumområder i delstaten Karnataka
2.1.3 På barnehjem i delstatene Karnataka og Tamil Nadhu

210 barn
43 barn
12 barn

Diverse rehabiliteringsprogram for:
2.1.4 Hus
2.1.5 Skoler (flislegging i klasserom/basket ball bane/installering av
PC’er på en skole for å forberede elevene på virkeligheten
utenfor landsbyen)
2.1.6 Bedrede vannforsyninger
2.1.7 Oppgradering av barnehjemmet «Ashagram»
Diverse andre programmer utført på landsbygda i Tamil Nadhu:
2.1.8 Oppstart av en mobil helseklinikk for omkringliggende landsbyer i
delstaten Tamil
2.1.9 Alfabetiseringsprogram for 500 kvinner definert som «mennesker
som lever under fattigdomsgrensen»
2.1.10 Trygt drikkevann til skoler, landsbyer og oppsamling av regnvann
ved vårt barnehjem «Ashagram» i delstaten Tamil Nadhu
2.1.11 Hjelp til landsbyer til å kunne koble seg til de offentlige
vannverkene
2.1.12 Vannautomater (offentlig tilgang til rent drikkevann mot en
symbolsk betaling) i enkelte landsbyer
2.1.13 Utdeling av vannfiltre i landsbyer slik at familiene kan ha rent
drikkevann
2.1.14 Undersøkelser for å kunne ferdigstille (forarbeid – selve arbeidet
og installering av teknisk utstyr) rengjøring/utvidelse av en
forurenset innsjø i nærheten av barnehjemmet «Ashagram» i
delstaten Tamil Nadhu
5

2.1.15 Støtteklasser i engelsk for barn på landsbygda
2.1.16 Støtte til – og eventuelt opprettelse av – barnehager i alle
landsbyer der SevaChildren India arbeider
2.1.17 Støtte til ulike vaksinasjonsprogrammer på landsbygda
2.1.18 Ulike typer bevistgjøringsprogrammer kjøres kontinuerlig i alle
våre arbeidsområder (helse/viktighetet av
utdanning/barneekteskap/prostitusjon/vold i hjemmet osv.)
2.1.19 Distribusjon av vitamin A-tabletter i våre arbeidsområder
2.1.20 Ivaretakelse av – og støtte til – kvinner utsatt for vold i hjemmet
2.1.21 Støtte til etablering av kjøkkenhager i våre arbeidsområder
2.1.22 Støtte til selvhjelpsgrupper
2.1.23 Opprettelse og drift av et mor og barn senter – på dagtid - ut fra
vårt nye administrasjonsbygg i Tamil Nadhu
2.1.24 Opplæringsprogram for barn og ungdom som har droppet ut av
skole – med jobbgaranti (2019: 12 ungdommer på opplæring –
skaffet jobb til alle 12 ungdommene)
2.1.25 Arbeid mot klimaforandringer:
2.1.25.1
Utdanning av landsbybeboere for bedre å skjønne
hva som må gjøres i forhold til de pågående
klimaendringer
2.1.25.2
Planting av 5.000 trær på ulike steder i våre
arbeidsområder (vanning av trærne det første året vil
foregå av enkelte av de menneskene som plantet de
samme trærne)

3 Diverse informasjon fra styret i SevaChildren for
rapporteringsåret 2019:
3.1 Det er i 2019 avholdt 3 styremøter og 1 Landsmøte. Det er behandlet 12
saker i styret gjennom året.
3.2 Årets resultat:
Årets resultat ble et overskudd på kr 792,66 som gir organisasjonen en
positiv egenkapital.
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3.3 Økonomisk utvikling SevaChildren:

ØKONOMISK UTVIKLING SEVACHILDREN
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Historisk oversikt over den økonomiske utviklingen i SevaChildren!

3.4 Personal, helse, miljø og sikkerhet
Per 31.12. hadde vi ingen betalte årsverk. Alt arbeid er utført vederlagsfritt
av så vel styrets medlemmer/varamedlemmer og daglig leder. I den
forbindelse ansees både arbeidsmiljøet og sykefraværet som
tilfredsstillende.
3.5 Ytre miljø
Virksomheten i Norge har marginal påvirkning på det ytre miljøet. I India
har vår virksomhet hatt en positiv påvirkning på det ytre miljøet gjennom
bedret vannforsyning og en utstrakt treplanting. Sammen med vårt eget
kontor og våre indiske partnere har vi et sterkt fokus på bærekraft i vårt
utviklingsarbeid. Temaet er også sentralt i alle prosjekter.
3.6 Likestilling
På grunn av manglende ansettelser består staben i dag av 2 menn og 1
kvinne på frivillig basis.
3.7 Framtidsutsikter
I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Det er etter
styrets oppfatning ikke forhold som skulle tilsi noe annet. Styret har
igangsatt flere konkrete aktiviteter for å forbedre aktivitetsnivået gjennom
verving av faddere, donering av bidrag fra personer / firmaer samt om
økonomisk støtte fra ulike institusjoner.
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Oslo 11. mars 2020

Ola Grønn-Hagen

Morten S. Henriksen

Styreleder

Nestleder styret

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem
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4.Om SevaChildren

Visjon
Gi trygge, gode og faglig berikende miljøer for barn i India
Formål
Å bedre levekår for barn i India. Dette gjør vi gjennom:
o Fjernadopsjonsprogram
o Følger FNs konvensjon om barnets rettigheter i vårt arbeid
SevaChildren samarbeider med organisasjoner rundt om i verden. Dette gjør
oss både fleksible, internasjonale og troverdige overfor givere i mange land og
verdensdeler - Europa, Amerika og Australia.

4.1 SevaChildren India er en ikke-sekterisk og ikke-religiøs organisasjon startet i
2011 for å bekjempe barnefattigdom i India. SevaChildren India, med sitt
hovedkontor i Bangalore, fungerer som en implementeringspartner for
SevaChildren. Den gjør dette ved å implementere sine ulike programmene
gjennom en lokal, indisk organisasjon.

4.2 Vår lokale indiske organisasjon - SevaChildren India arbeider med en integrert
utviklingsmetode og med fokus på barnet.
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Samarbeidspartner for våre programmer

VELKOMMEN TIL ”SEVACHILDREN INDIA”
Les også mer om oss på: SevaChildren India
Salt of the Earth er en engelsk organisasjon grunnlagt i 1988 som arbeider for å
forbedre
livene til noen
av deAshanilaya
mest vanskeligstilte
delstaten
Nadu
i
Vi har følgende
adresse:
Campus,samfunn
Behind iNGV
Club,Tamil
20 "G"
Cross,
Egipura,
Bangalore-560047,
Karnataka, India.
India
gjennom
lokale partnerorganisasjoner.
Salt of the Earth støtter sine lokale partnere i arbeidet med de fattige på landsbygda
holder til i byen
i delstaten
ogVivanskeligstilte
ogBangalore,
neglisjerte ihovedstaden
landsbyer i Tamil
Nadu.Karnataka, en av de sørligste
statene i India. Sør India er kjent for et varmt klima, men Bangalore har frodige, grønne
Fra slutten av 2015 ble denne organisasjonen en del av vårt nettverk gjennom vårt
elvedaler og en stor kystlinje med mange flotte strender. Selv om Karnataka ligger på
fjernadopsjonsprogram
og vårt
i delstaten
rundt 3000 fot over havet,
har samfunnsutviklingsprogram
Bangalore et behagelig klima
hele året.Tamil Nadhu.
Organisasjonen har i en årrekke arbeidet i India, og styret og ansatte i
organisasjonen
bestårerav
med
ulik livserfaring.
SevaChildren India
enengelskmenn
ikke-sekterisk,
ikke-religiøs
organisasjon startet i 2011 for å
bekjempe barnefattigdom i India. SevaChildren India, med hovedkontor i Bangalore,
fungerer
en implementeringsarm
for SevaChildren.
SevaChildreni India
Omsom
fadderbarn
og SevaChildren
sine programmer
Indiagjør dette
ved å implementere de forskjellige programmene med en integrert utviklingstilnærming
og med fokus på barnet.
India har den nest største befolkningen i verden. Anslagsvis 80 millioner av de 143
millioner foreldreløse barna i verden bor i India, og det er ikke mulig å nå ut til alle
barna i landet med en form for hjelp. Vi har derfor besluttet å begrense programmene
våre til de to sørlige statene Tamilnadu og Karnataka.
For øyeblikket hjelper vi, fjennom fjernadopsjon, rundt 900 fattige barn. Disse er fra 25
landsbyer, 5 urbane slumområder og fra de to barnehjemmene «Ashanilaya
barnehjem» (for jenter) i Bangalore og «Ashagram barnehjem» (for gutter) i Tamilnadu.
Programmene blir implementert med økonomisk og teknisk støtte fra SevaChildren.

SevaChildren sine programmer i India
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SevaChildren India sitt hovedkontor i Bangalore og regionalkontor i Tamil Nadhu

Barn fordelt på kjønn i SevaChildren sine programmer
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0

50

100

150
Gutter

200
Jenter

250

300

350

400

Totalt

Vi er både jenter og gutter som er med i SevaChildren sine programmer
Vi setter alle stor pris på at nettopp du bryr deg om oss!
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5. PROGRAMARBEID

GENERELT OM
FJERNADOPSJON!
Ønsker du å fjernadoptere
et barn?
For mange føles det riktig å
kunne ha direkte kontakt
med et eller flere barn,
gjerne en familie. En
støtteordning gjennom
fjernadopsjon er da en god
mulighet.
SevaChildren vil hjelpe deg
med å finne barn og
familier som har behov for
en slik fast støtteordning.

Hva går så fjernadopsjonen
ut på?
For en fast månedlig sum
kan du sørge for at noen
får skolegang,
helsekontroll, riktig
ernæring og at både
familien og lokalsamfunnet
er med i programmet. Den
månedlige summen er kr.
190, men du kan selvsagt
bidra med et større beløp
om du ønsker det

Fjernadopsjon inneholder mange aspekter i vårt arbeid –
her feires bursdag

FJERNADOPSJONSPROGRAMMET
Gjennom fjernadopsjonsprogrammet ønsker vi å bidra til at
barn får oppfylt sine rettigheter, slik at de kan ta ressursene
sine i bruk til beste for seg selv og samfunnet rundt. I
fjernadopsjons-programmet står barna i sentrum. For å
skape tryggere oppvekstvilkår og hjelpe omgivelsene til å ta
seg av barna sine, fokuserer vi også på familien og
lokalsamfunnet. Programmet har derfor en langt større
målgruppe enn bare fadderbarna. På grunn av tradisjoner,
fattigdom, utrygghet og dårlig kvalitet på mange skoler,
får færre indiske jenter mulighet til å fullføre skolegangen
sin. Derfor forsøker vi å tilstrebe et forhold på rundt 80
prosent jenter og 20 prosent gutter av de fadderbarna som
er med i våre programmer.
For å få maksimalt ut av den pedagogiske støtten anser vi
det som viktig å kombinere denne støtten med
familieutvikling, f.eks helse og ernæring. I tillegg er
samfunnsutvikling også en integrert del av vårt
fjernadopsjonsprogram. Etter hvert som barna i våre
fjernadopsjonsprogrammer blir eldre, vil høyere utdanning i
en rekke former gjøres tilgjengelig for ungdom som ønsker å
studere videre.
Filosofien her er å gjøre studentene bedre klar for
arbeidslivet gjennom egnede arbeidsplasser i forhold til den
utdanningen de har.
«Selv om du får bilde av et spesielt barn, vil de pengene du gir være
med på å hjelpe alle barna og deres familier som er tatt opp i våre
programmer. Vi kan ikke gi det ene barnet eller familien brød mens et
av de andre står og ser på uten å få mat. Pengene er kort fortalt en
hjelp til alle barna, deres søsken, familier og nærområdet hvor vi
arbeider».
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Vår støtte til utdanning gjennom
fjernadopsjonsprogrammet
Gir støtte til skoleuniform, skolemateriell,
skoletransport og skolepenger
Gir støtte til forbedring av eksisterende og
nye skoler
SKOLE OG UTDANNING I
INDIA - GENERELT!

Gir ekstraundervisning til barn og ungdom
som har sluttet på skole
Yrkesutdanning

Om du ønsker å bli fadder
gjennom SevaChildren støtter
du ikke bare barnet, men hele
familien og barnets lokalmiljø.
Alfabetiseringsgrad, unge:
2011 - 86,1% unge mellom 15 24 år kan lese og skrive
Alfabetisme: 2011 - 69,3%
over 15 år kan lese og skrive
Forventet år i skole: 2017 – 10
år i skole
Grunnskolegang: 2013 –
92,3% av alle barn begynner
på skolen

Fødselsdags- og andre feiringer etter behov
Årlige utflukter for barn i våre
arbeidsområder
Etterutdanning- og treningskurs for
skolelærere
Studieklasser, klasser for
eksamensforberedelser og foreldremøter
Kreative seminarer, kurs for individuell
utvikling og diverse hobby kurs
Små bibliotek med bøker, aviser, CD’er m.m.

Skole fra våre arbeidsområder

Barn fra våre arbeidsområder på skoletur – vi lærer en masse her
også!
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Vår støtte til helse og HIV/AIDS gjennom
fjernadopsjonsprogrammet
Regulære helsesjekker for barn og familier i
våre arbeidsområder
Støtte ved akutte sykdommer

HELSE OG HIV/AIDS
Om du ønsker å bli fadder
gjennom SevaChildren
støtter du ikke bare
barnet, men hele familien
og barnets lokalmiljø.
Barnedødelighet: 2017 –
39 barn under 5 år dør per
1.000 fødte

Oppfølging av alvorlige sykdommer for videre
behandling
Helseopplysningsprogrammer
Rådgivningstjenester
Over 1,5 millioner indiske barn er i dag mottaker
av vitamin A mikronæringsstoffer gjennom vår
amerikanske søsterorganisasjons forsyningsog distribusjonspartnere

Fruktbarhet: 2019 – 2,1
antall barn per kvinne
Fødselsregistreringer:
2016 – 79,7% av barn
under 5 år er registrert
født
Spedbarnsdødelighet:
2017 – 24 spedbarn dør
per 1 000 fødte
HIV-smitte: 2017 – 0,1 nye
hiv-tilfeller per 1 000
innbygger
Malariatilfeller: 2017 – 8
tilfeller per 1 000
innbygger

SevaChildren arrangerer ofte gratis helsesjekker for barn fra sine
arbeidsområder

Mødredødelighet: 2015 –
174 kvinner som dør per
100 000 barn som blir født
Levealder kvinner: 2010 –
68 år
Levealder menn: 2010 – 64
år
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Vår støtte til ernæring gjennom
fjernadopsjonsprogrammet
Daglig levering av tilleggskost til barn og
familier som har behov

ERNÆRING I INDIA

Ved hjelp av ernæringseksperter har vi utviklet
særskilte matpakker som inneholder alle
nødvendige næringsstoffer for at spesielt barn
får en god utvikling

Om du ønsker å bli fadder
gjennom SevaChildren
støtter du ikke bare
barnet, men hele familien
og barnets lokalmiljø.

Opplysningskampanjer som fokuserer på
sunne matvaner for både voksne og barn

Dyrkbart jordområde: 2016
– 52,6% av landarealet er
dyrket mark

I spesielle saker, som ved død og ulykker i
familien, tørke eller andre ulykker, gir vi
matpakker og matrasjoner til de berørte
familier.

Rent vann: 2017 – 92,7%
av befolkningen har
tilgang til en trygg
vannkilde

Ernæring for underernærte barn og voksne
(gravide og eldre mennesker)

Underernæring: 2016 –
14,8% av befolkningen er
underernært
Undervektige barn: 2015 –
20,8% av barn under 5 år
er undervektige
Veksthemmede barn: 2015
– 37,9% av barn under 5 år
er for lave i forhold til
alder

I mange av våre landsbyer er ekstramåltider subsidiert av SevaChildren
kanskje det eneste, daglige måltidet

Også våre funksjonshemmede
venner trenger riktig ernæring
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Vår støtte til familieutvikling gjennom
fjernadopsjonsprogrammet
Mindre reparasjon av boliger
Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i
krise:

FAMILIEUTVIKLING GJENNOM
FJERNADOPSJONSPROGRAMMET

o
o

Mat
Helsetjenester

Hjemmebesøk hos familier

Om du ønsker å bli fadder
gjennom SevaChildren støtter
du ikke bare barnet, men hele
familien og barnets lokalmiljø.

Familierådgivning

Familiearbeid er en integrert del
av vårt fjernadopsjonsprogram

Ferdighetsopplæring og sikring av
arbeidsplasser for foreldre og søsken

Vår filosofi er at vi ikke kan
arbeide effektivt med barna uten
at vi også involverer hele
familien. Gjennom barna når vi
hele familien og gjennom
familien når vi hele lokalsamfunnet. Barn lever ikke
isolert men er en integrert del av
familien som igjen er en del av
lokalsamfunnet. Derfor kan ikke
utviklingsarbeid som omfatter
barn bli gjort uten at arbeidet
også omfatter familien som
barnet hører til og samfunnet
som familien lever i.

Foreldremøter

I de fleste tilfeller hjelper vi også familier med
å:
Skape bærekraftige arbeidsplasser:
▪
▪
▪
▪

Oppdrett av geiter
Oppdrett av kyr
Etablering av små handelsforetak
Støtte til innkjøp av jordbruksmateriell

Oppdrett av sauer og geiter gir gode muligheter for familiene
Kursing av familiemedlemmer er både
populært og effektivt!
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Vår støtte til kapasitetsbygging av
lokalsamfunn gjennom fjernadopsjonsprogrammet

Befolkningstall: 2018 –
1 354 051 854

Målet er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn
basert på sosial likhet og gjensidig respekt. Det
sentrale i programmet er å styrke
enkeltindividers og gruppers evner og
ferdigheter til å påvirke utviklingen av sitt eget
lokalsamfunn. Dette handler ofte om å etablere
grupper eller sosiale nettverk som samarbeider
mot et felles mål. Gjennom dette arbeidet
bygges deres demokratiske makt, som igjen
bidrar til at de i større grad kan ivareta sine
interesser. Det er viktig at SevaChildren legger
til rette for planprosesser der alle innbyggerne
deltar i utforming av lokale utviklingsstrategier.
SevaChildren ønsker spesielt å inkludere:

Areal: 2018 – 3 287 259 km2

•

Kvinner

Ekstrem fattigdom: 2011 21,2% av befolkningen lever i
ekstrem fattigdom

•

Minoritetsgrupper

•

Andre marginaliserte grupper

KAPASITETSBYGGING AV
LOKALSAMFUNN GJENNOM
FJERNADOPSJONSPROGRAMMET
Om du ønsker å bli fadder
gjennom SevaChildren støtter
du ikke bare barnet, men hele
familien og barnets lokalmiljø.

Arbeidsledighet: 2019 – 2,6%
av befolkningen er uten arbeid
Korrupsjon: 2018 – 41 poeng
på en skala fra 0-100 der 0 er
veldig korrupt
Skogarealer: 2016 - 23,8% av
landets areal er dekket av skog
Likestilling i arbeidslivet: 2019
– 21,8% av alle arbeidstakere
er kvinner
Kvinnelige ledere: 2012 - 12,9%
av lederstillingene er besatt av
kvinner
BNP per innbygger: 2018 –
2 010 US $

Slik er mulighetene for arbeid i India
Kvinner er billigere arbeidskraft enn
menn i India

17

6 SEVACHILDREN SIN ØVRIGE PROSJEKTPORTEFØLJE
Diverse rehabiliteringsprogram for:
6.1

Hus i områdene der vi arbeider

Ofte er det mindre reparasjoner som skal til for å gjøre boforholdene bedre

6.2

Skoler i områdene der vi arbeider

Skoler i India er et offentlig anliggende – men, når pengene ikke strekker til er en frivillig organisasjon god å ha

6.3

Bedret vannforsyning til landsbyer i delstaten Tamil Nadhu

Alt fra avansert renseutstyr av vann til vannposter i landsbyene hjelper SevaChildren til med
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6.4

Oppgradering av barnehjemmet «Ashagram»

Det går framover med rehabiliteringen av barnehjemmet

6.5

Oppstart av en mobil helseklinikk for omkringliggende landsbyer i
delstaten Tamil Nadhu

Det er bl.a. mobile klinikker som dette som gir folk på landsbygda nødvendig helsehjelp

6.6

Alfabetiseringsprogram for 500 kvinner definert som «mennesker
som lever under fattigdomsgrensen»

Kurs av ulike slag arrangeres – her fra (fr.v.) kurs om alkoholisme og til høyre om hvordan man lærer å
lage ting fra leire

6.7

Trygt drikkevann til skoler, landsbyer og oppsamling av regnvann
ved vårt barnehjem «Ashagram» i delstaten Tamil Nadhu

Kamp om vann i mange fasetter på den indiske landsbygda!
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6.8

Hjelp til landsbyer til å kunne koble seg til de offentlige vannverkene

6.9

Vannautomater (offentlig tilgang til rent drikkevann mot en symbolsk
betaling) i enkelte landsbyer

Bilde 1. Tenning av lampe er obligatorisk ved de fleste seremonier i India
Bilde 2 og 3. Automat for vann i landsbyen – og deretter kom vannet!

6.10

Utdeling av vannfiltre i landsbyer slik at familiene kan ha rent
drikkevann

Vannfiltre for hjem kommer i en rekke forskjellige utførelser

6.11

Undersøkelser for å kunne ferdigstille (forarbeid – selve arbeidet og
installering av teknisk utstyr) rengjøring/utvidelse av en forurenset
innsjø i nærheten av barnehjemmet «Ashagram» i delstaten Tamil
Nadhu

Denne innsjøen nær «Ashagram» barnehjem skal rengjøres slik at den kommer
hele området til gode
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6.12

Støtteklasser i engelsk for barn på landsbygda

6.13

Støtte til – og eventuelt opprettelse av – barnehager i alle landsbyer
der SevaChildren India arbeider

6.14

Støtte til ulike vaksinasjonsprogrammer på landsbygda

Vaksinering ser ut til å være skummelt uansett hvor i verden man befinner seg

6.15

Ulike typer bevistgjøringsprogrammer kjøres kontinuerlig i alle våre
arbeidsområder (helse/viktighetet av
utdanning/barneekteskap/prostitusjon/vold i hjemmet osv.)

6.16

Distribusjon av vitamin A-tabletter i våre arbeidsområder

Distribusjon av vitamin A er en sentral del i våre helseprogrammer

6.17

Ivaretakelse av – og støtte til – kvinner utsatt for vold i hjemmet

6.18

Støtte til etablering av kjøkkenhager i våre arbeidsområder

6.19

Støtte til selvhjelpsgrupper

6.20

Opprettelse og drift av et mor og barn senter – på dagtid - ut fra vårt
nye administrasjonsbygg i Tamil Nadhu

6.21

Opplæringsprogram for barn og ungdom som har droppet ut av
skole – med jobbgaranti (2019: 12 ungdommer på opplæring –
skaffet jobb til alle 12 ungdommene)

6.22

Arbeid mot klimaforandringer:
6.22.1 Utdanning av landsbybeboere for bedre å skjønne hva
som må gjøres i forhold til de pågående klimaendringer
6.22.2 Planting av 5.000 trær på ulike steder i våre
arbeidsområder (vanning av trærne det første året vil
foregå av enkelte av de menneskene som plantet de
samme trærne)
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Vi både mobiliserer lokalsamfunnet og planter trær. Både barn og voksne deltar i slike aktiviteter

7 Slik møter du våre hjemmesider hvor du kan lese mere om våre
aktiviteter i India
7.1 Hjemmeside
Norsk

22

Engelsk
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Slik møter du bildet på våre hjemmesider når du ønsker å logge deg inn på din
«personlige side»!

9.

Sosiale medier

SevaChildren har integrert facebook på sine nye hjemmesider.
Sosiale medier er en viktig arena for markedsføring og informasjonsdeling, noe
SevaChildren ønsker å satse målrettet på.
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