
 

Det här är  
Headway Africa
•	 Headway Africa är en ideell organisation som 

bygger på intresse och engagemang.  

•	 Headway Africa har funnits sedan 2011.

•	 Headway Africa är medlemsorganisation  
i Studieförbundet Vuxenskolan.

•	 Headway Africa’s arbete finansieras genom 
medlemsavgifter, insamlingar och  
medel från svenska biståndsorganet Sida,  
via Forum Syd. 

•	 Dessutom ideella arbetsinsatser från styrelsen 
och många andra engagerade personer.

Kontakt till styrelsen för Headway Africa: 
Headway Africa  
c/o SV Grönelundsgatan 4   
521 35 Falköping     
E-post headwayafrica@gmail.com
Hemsida www.headwayafrica.se

Bli medlem och  
stöd vårt arbete!
Genom ditt medlemskap bidrar du till att göra  
livet så mycket bättre för barn och ungdomar  
i Afrika med funktionsnedsättning! Dessutom  
bidrar ditt medlemskap till att föräldrarna  
känner stöd i sitt engagemang för barnen. 

Medlemsavgift   
100:- per år för privatpersoner   
500:- per år för företag/organisationer
Bankgiro 758-3792    Plusgiro: 60 08 24-7     
Swish 123 051 8340
Uppge namn, mejladress och telefonnummer. 
Gärna också postadress.
Bidrag utöver det tas tacksamt emot. Föreningen 
har mycket små omkostnader då alla styrelse-
medlemmar arbetar ideellt.
Som medlem får du regelbundet nyhetsbrev från 
oss, där vi berättar om utvecklingen i vårt arbete.
På föreningens hemsida kan du läsa mer om  
projektens upplägg, följa aktiviteter och se bilder 
från verksamheten.

www.headwayafrica.se
Headway Africa är en ideell förening. 
Vi arbetar för att familjer i Afrika 
som har barn och ungdomar med 
funktions nedsättning ska få goda 
levnadsvillkor.
Vår vision är att barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning ska få hjälp 
till utveckling och mötas med respekt 
samt att deras föräldrar ska få stöd  
av samhället och känna acceptans 
som andra föräldrar. 

Välkommen till 
Föreningen 
Headway  

Africa
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Headway  
Africa bidrar 
till en tryggare  
uppväxt  
för barnen  
och bättre 
livs situation 
för barnens  
föräldrar
Headway Africa arbetar i projektform. I sam ar bete 
med inhemska intresseorganisationer lägger vi 
upp projekt, gör regelbundna uppföljningar och 
utvärderar att projekten ger önskat resultat.  
Ett av länderna som Headway Africa driver  
projekt i är Zimbabwe – en av kontinentens  
fattigaste länder. Stor arbetslöshet råder. 
Extra utsatta är ensamstående mammor till barn 
med funktionsnedsättning. När ett barn föds med 
funktionsnedsättning lämnar papporna många 
gånger familjen. Mammorna får då ofta ensamma 
ta hand om barn och familjens försörjning.

Allas röster är viktiga  
och ska få höras  
– Make Our Voices Heard!

Omfattande opinionsarbete
Exempel på organisation som Headway Africa 
stödjer är organisationen ZPHCA (Zimbabwe  
Parents of Handicapped Children Association). 
ZPHCA driver opinionsarbete bland politiker och 
beslutsfattare i landet. Syftet är att förbättra  
attityder till funktionsnedsatta barn och ungdo-
mars situation och deras rättigheter i samhället.   

God omvårdnad för barnen
ZPHCA driver också tre center där barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning får 
undervisning och tillsyn samtidigt som  
mammorna får möjlighet att arbeta och  
känna trygghet för barnens omvårdnad.

Kurser och workshops 
Med hjälp av Headway Africa’s projekt genom-   
förs kurser kring ledarskap, påverkansarbete, 
pappakurser, kurser om att ha barn med  
funktionsnedsättning etc. 


