Styrets Årsberetning 2018
Innledning
Yme er en privat, humanitær organisasjon (NGO) som er religiøst og politisk
nøytral. Yme legger FN sine 17 bærekraftsmål og de humanitære prinsipper til
grunn for sine aktiviteter og søker å støtte opp om disse.
Stiftelsen sin aktivitet er primært i Afrika innefor programområdene Vann –
Sanitær, Yrkesutdanning og Fred og Forsoning.
Våre bistands- og
nødhjelpsprosjekter er hovedsakelig finansiert av Utenriksdepartementet, FN
OCHA Somalia, NORAD og private gaver. For tiden har Yme vann og
sanitærprosjekter i Somalia og Kongo. I Mozambique og Somalia har Yme
yrkesskole prosjekter.
Yme utformer og bygger vannsystemer. I tillegg installerer vi og bygger sanitære
systemer som latriner og vaskeplasser. Dette gjøres i nært samarbeid med
lokalsamfunnene gjennom etablering og opplæring av vannkomiteer i
helsearbeid, organisasjonsteori og teknisk vedlikehold. Lokalbefolkningen sin
vannkomité får undervisning om vann og hygiene gjennom kulturelt tilpassede
kommunikasjonsformer. Etableringen og opplæringen av vannkomiteen er en
integrert del av Yme sitt fred og forsoningsarbeid. Samarbeid for å sikre
nødvendige ressurser, som vann, er i alles interesse og fremmer god
kommunikasjon og naturlige møteplasser.
Yme bygger og tilrettelegger for yrkesskoler i Afrika. Kunnskap er den raskeste
veien ut av fattigdom. Ved siden av den konkrete fagkompetansen studentene
tilegner seg opplever studentene i tillegg en stolthet og et ønske om å bidra aktivt
til sin egen og landets utvikling. Utdanning er kanskje det beste verktøyet for å
realisere “hjelp til selvhjelp” prinsippet.
I våre prosjekter samarbeider vi tett med privat sektor for å teste og videreutvikle
produkter/installasjoner som brukes i utviklings- og nødhjelpsprosjekter.
Målsetting
Målsettingen med arbeidet vårt er å gi rask og effektiv bistand til de fattigste,
med fokus på kvinner og barn.
Bistanden skal støtte opp om FN sine bærekraftsmål og de humanitære
prinsipper skal overholdes. Det er viktig at støtten bidrar til bærekraftig
økonomisk vekst.
Sykefravær
Sykefraværet i stiftelsen var i 2018 3%. Det har ikke vært arbeidsulykker i 2018.

Likestilling
Yme følger gjeldende loven om likestilling i ansettelsesforhold og i styret. I alle
våre prosjekter har vi spesielt fokus på likestilling og har bevisst øremerkede
midler og aktiviteter for å sikre at dette blir gjennomført i praksis.
Ytre miljø
Stiftelsen er en humanitær bistands- og nødhjelpsorganisasjon. Yme har som
satsingsområde å ivareta et godt livsgrunnlag med et bærekraftig perspektiv i
både bistand og nødhjelp. Stiftelsen har derfor en bevisst holdning til å ivareta
det ytre miljø.
En helhetlig tilnærming innenfor rammen av bærekraftig utvikling er viktig og
blir ivaretatt på best mulig måte. Dette blir gjort gjennom analyser og
vurderinger av de ulike konsekvensene av våre egne og våre partnere sine
aktiviteter.
Pågående prosjekter
Bærekraftig vannforvaltning i Somalia står for over 90% av aktiviteten og er
hovedfokus. Stiftelsen har med sine partnere et godt rykte og eksterne
evalueringer har bekreftet dette. Aktiviteten er hydrogeologiske undersøkelse,
boreriggoperasjoner og bygging av infrastruktur nødvendig for distribusjon av
vann. Før oppstart av et prosjekt gjennomføres møter med alle parter som vil få
glede av prosjektet. God dialog for å sikre godt samarbeid og støtte er nøkkelen
til at partene selv klarer å ta vare på og vedlikeholde infrastrukturen som
leveres av prosjektet. God dialog med diaspora grupper som tilhører klanene
berørt av prosjekter er en av partene. Yme ser at slike dialogmøter fremmer fred
og forsoning i de samfunn man opererer.
Yrkesskole satsingen til stiftelsen bygger metodikk utviklet av Yme basert på
annerkjente modeller. Skolen i Galcayo i Somalia og Vilanculos i Mozambique er
ansett å være de beste av sitt slag i disse landene. Over 90% av elevene går rett
ut i jobb.
Det er etablert samarbeid med flere videregående skoler i Norge og disse samler
inn penger til spesifikke prosjekter innenfor vann og yrkesskole.
Aktivitet og kapital
Stiftelsens sum anskaffede midler var kr 12.881.002,- i 2018. Stiftelsens
egenkapital pr. 31.12.2018 er kr 1 855.776,-.
Aktivitetsresultatet for 2018 ga et overskudd på kr 634.525,- og tilføres Annen
egenkapital.
Aktiviteten har de siste år vært relativt stabil. Det er viktig for stiftelsen å søke
andre donorer og partnere for å møte donorene sine krav om at de ønsker større
og færre organisasjoner og forholde seg til.
Stiftelsen har en meget lav kostnadsprosent knyttet til innsamling og en høy
prosentandel som går til det faktiske formålet. Dette er meget viktig for
stiftelsen, og fokus på lave administrasjonskostnader vil fortsette fremover.

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetninger for fortsatt
drift er til stede.
For å sikre videre drift må man ha nye donorer, og etablere nærere partnerskap
med andre aktører. Viktig at det er komplimenterende kompetanse på dem
man søker partnerskap med. Kostnadene er oversiktlige, den største risikoen er
korrupsjon og svingninger i valuta.
Finansiell og annen risiko
Det er laget en egen antikorrupsjonsstrategi og man følger nøye opp gjennom
ulike kanaler. Det er diaspora miljøer, andre donorer og organisasjoner som kan
bekrefte, eller avkrefte, faktiske forhold i landene stiftelsen har prosjekter.
Evalueringer og annen informasjon har så langt ikke indikert noen typer for
korrupsjon.
Valuta svingninger søkes sikret ved å følge valuta markedet tett, og eventuelt
foreta en termin kontrakt hvis situasjonen tilsier dette. Det skal ikke være noen
spekulasjoner i valuta handelen, kun sikre midlene for implementering av
prosjektet.
Stiftelsen ser at innsamling fra private er meget vanskelig og ressurskrevende.
Det er derfor en strategi å bruke innsamlede midler i land og områder man
allerede har annen finansiering. Dette vil muliggjøre en lav mobiliseringskost og
øke utviklingseffekten av de midler man samler inn fra private.
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