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Deogarh, Rajasthan - Indien

IN V E S T

Insamlingsstiftelsen School by School syftar till att främja
undervisning och verka för förbättrad utbildning av barn och
ungdomar i Indien.
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Verksamheten skall främst vara inriktad på outvecklade
områden på landsbygden, inledningsvis i Rajastan, och avse grundläggande
undervisning för barn i åldern 5 till 12 år.

STIFTELSE FÖR STUDIEFRÄMJANDE

Det började hösten 2005 då Inhouse AB
med dess grundare Marie-Louise Almgren
bestämde sig för att börja hjälpa Chitardai
School utanför Deogarh, Rajasthan i
nordvästra Indien. I första hand bestod det
av produktion och inköp av skolbänkar, vilket
är ett vanligt basbehov hos skolorna. När
Marie-Louise 2007 kom i kontakt med
ytterligare en skola, Pata ki Aati School,
väcktes idén att bilda en stiftelse för att på så
sätt kunna hjälpa !"r skolor samt ge
möjligheten att kunna involvera !"r personer,
svenska skolor och företag till våra
hjärteprojekt. Idag stöder stiftelsen fyra
skolor med nära 500 elever.

School by School samarbetar med lokala
organisationer, skolor och lärare för att
#$"%&#'"(a de behov som '%%s på varje skola
och på så sätt kunna höja standarden på
både utbildning och materiellt. Behoven
innefattar oftast skolbänkar, skolmaterial,
utbyggnad av extra klassrum, skoluniformer,
rent dricksvatten etc. När standarden på
skolorna höjs ökar också lärarna och
elevernas stolthet och lojalitet vilket startar
en kedjereaktion i samhället och gör
utbildning till en självklar del i vardagen.

Elever på Chitardai School i Rajasthan

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
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