ÅRET SOM GÅTT - ETT URVAL I KORTHET ÖVER EVA AHLSTRÖMS
STIFTELSES VERKSAMHET ÅR 2014
Stiftelsen stöder


Ett nytt WASH-projekt i Indien. Projektet i Rajasthan (2014- 2017) leds av
UNICEF. Projektet är upplagt efter samma principer som stiftelsens tidigare
projekt i Madhya Pradesh i Indien, som avslutades sommaren 2014.
Finansieringen av projektet kommer även denna gång uteslutande från
Ahlstrom Abp som själv valt ut projektet i samråd med stiftelsen. Ahlstrom
Abp har som känt en fabrik samt verksamhet i grannstaten Guijarat.



Porin Ensi-ja turvakotiyhdistys ry /stödboendet Esikko. Stiftelsen har
understött Porin Ensi-ja turvakoti som bl.a. arbetar med rehabilitering av
familjer med svåra sociala problem.



Pääkaupungin Ensi-ja turvakoti ry. Helsingin turvakoti r.y. tar emot
personer som hotas av våld i hemmet. Stödet riktades till psykisk
rehabilitering av traumatiserade barn och till olika former av
gruppverksamhet.



Norrmarks församling. Stiftelsen har donerat medel till Norrmarks
församlings sociala verksamhet. Tack vare stiftelsens donation har
församlingen kunnat ordna soppluncher en gång i månaden för bl.a. ortens
pensionärer och barnfamiljer. Församlingens motto för arbetet har varit
”Yksinäisyydestä yhteyteen”, d.v.s. ”Från ensamhet till gemenskap”.



Mannerheims barnskyddsförbunds lokalavdelning i Norrmark.Stiftelsen har
blivit stödmedlem för tre år framåt. Förbundet är en
medborgarorganisation som främjar barnens rätt till en god och lycklig
barndom. Verksamheten i Norrmark är livlig och förbundet ordnar bland
annat stödelevverksamhet i samarbete med ortens skolor.
Stiftelsens styrelse har år 2014 koncentrerat sig på intern utbildning i
socialt arbete genom att bla. träffa andra organisationer o
sammanslutningar inom detta område.



Stiftelsen ordnade tillsammans med August Ludvig Hartwalls stiftelseen
välbesökt kväll om socialt ansvar. Familjen Hartwall grundades år 2014 inspirerade av Eva Ahlströms stiftelse – August Ludvig Hartwalls stiftelse
(www.alhartwallsstiftelse.fi) där Eva Ahlströms stiftelses ordförande Maria
Bondestam sitter i styrelsen som enda utomstående representant.



Eva Ahlströms stiftelse förmedlade tack vare sitt nätverk kontakten mellan
Aalto Universitetet samt Walter Ahlströms Stiftelse
(www.walterahlstrom.fi) för att möjliggöra en kurs inom Aalto Global
Impact (www.aaltoglobalimpact.org). Kursens mål är att designa ett
reningssystem för dricksvatten i utvecklingsländer med hjälp av Ahlstrom
Abp:s Disruptor Filter. Kursen riktar sig till studerande inom teknik, design
och marknadsföring på Alto Universitetet i Helsingfors samt ett universitet i
Tanzania. Bägge stiftelser glädjs över samarbetet samt möjligheten att få
stöda utvecklingen av en Ahlstromprodukt.



Stiftelsen initierade samt förmedlade även kontakten mellan författaren,
skådespelarna samt familjen Sohlbergs stiftelse (www.pss-saatio.fi för att
möjligöra en fortsättning av den högst aktuella pjäsen ”Kvinna till salu”
(https://sv-se.facebook.com/kvinnatillsalu). Pjäsen berättar om
människohandel i Finland och skall tack vare Eva Ahlströms stiftelses
initiativ turnera i de svenskspråkiga gymnasierna i Finland under våren
2015.

