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Deogarh, Rajasthan - Indien

School by School är en Insamlingsstiftelse som bildats  med syfte att främja 
undervisning och verka för utbildning av behövande barn och ungdomar i Indien. Insatserna 
kommer till en början styras  av behoven i den fattiga landsbygden runt Deogarh, Rajasthan i 
nordvästra Indien. Med din hjälp hoppas vi kunna starta upp samarbeten med fler skolor.

Från ett till hundra
SKOLA FÖR SKOLA

STIFTELSE FÖR STUDIEFRÄMJANDE

Det började hösten 2005 då Inhouse AB 
med dess grundare Marie-Louise Almgren 
besökte Chitardai School utanför Deogarh 
och bestämde sig att genom sponsring bidra 
till en kvalitetshöjning och öka möjligheterna 
för barnen. I första hand bestod det av 
produktion och inköp av  skolbänkar, vilket är 
ett vanligt basbehov  hos skolorna. När 
Inhouse sedan kom i kontakt med ytterligare 
en skola, Pata ki Aati School, väcktes idén att 
bilda en stiftelse för att på så sätt kunna hjälpa 
fler skolor samt ge möjligheten att här i 
Sverige kunna engagera fler personer, skolor 
och företag i dessa hjärteprojekt.

MÅL: 5-10 NYA SKOLOR PER ÅR

Målet för School by School är nu att 
utöka hjälpinsatserna och kunna samarbeta 
med upp till 100 skolor, vi siktar på att 
engagera oss i 5-10 nya skolor per år. 

School by Schools hjälp skall ske på 
basnivå, standardhöjningen skall vara stegvis. 
Samarbetet sker med lärare som arbetar aktivt 
med sin skola, de måste vara med i 
återkoppling och information. Vi följer våra 
skolors arbete och utveckling.  Viktigt är att vi 
kan öronmärka bidrag till projekt och därför 
veta att pengarna hamnar rätt.

Indien är världens största demokrati med över en miljard 
invånare. Det är även en av världens snabbast växande 

ekonomier. De ekonomiska skillnaderna inom befolkningen 
är mycket stora. Över 80 % av Indiens medborgare lever på 
mindre än 2 USD om dagen och fattigdomen är framförallt 

koncentrerad till byarna ute på landsbygden.

För mer information: Marie-Louise Almgren, tel +46 70 431 50 08
info@schoolbyschool.org  –  www.schoolbyschool.org

Elever på Chitardai School i Rajasthan
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