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2015 – en viktig milepæl 

Partnership for Change ble etablert i 2012. 
Bak grunn for etableringen var et ønske om å være 
en pådriver for økt samarbeid, for å skape en 
verden der vi alle kan leve vel innen rammen av 
jordens ressurser. Den årlige PfC-konferansen 
har vist gode eksempler på samarbeid, og 
introdusert organisasjoner og personer som på 
hver sine måter har bidratt til et mangfold av 
løsninger og metoder for å skape positiv utvikling. 
Vi har introdusert ledende internasjonale 
organisasjoner som Ashoka og Acumen til Norge, 
og vi har bidratt til at de har fått lokalt fotfeste. 

På de fire årene som har gått, har vi sett en 
økende interesse og større forståelse for viktig-
heten av at næringsliv, frivillige organisasjoner og 
enkeltindivider, samt offentlige myndigheter går 
sammen for å løse de utfordringer vi står overfor. 

Høsten 2015 ble de nye bærekraftsmålene  
bestemt, og verden gjorde et betydelig frem - 
skritt da 195 land for første gang i historien ble 
enige om en klimaavtale som skal gjelde fra 2020.

Partnership for Change har i samme periode  
vokst fra å være en idé til å bli en etablert ideell 
organisasjon. Vi har hovedkontor i Norge, sterk 
lokal tilstedeværelse i Myanmar og Etiopia, og vi 
har et fotfeste i Sør-Sudan. Vi har også en separat 
virksomhet i USA.  

Vi arbeider alltid gjennom 
lokale partnere, og vi 
bruker forretnings messige 
metoder for å skape 
resultater. Vi har knyttet 
mange viktige partnerskap 
med etablerte organisasjoner  
og entrepre nører lokalt og 
internasjonalt, og vi har vist at den 
modellen vi har utviklet for bære kraftig utvikling 
skaper gode og varige resultater. 

2015 representerte en viktig milepæl, idét Anne- 
Karin Nygård ble ansatt som administrer  ende 
direktør, slik at vi nå har et klart ansvars skille 
mellom styre og ledelse. Vi har også definert en 
tydelig profil gjennom en strategi med fokus på å 
sikre kvinner og unge økonomisk uavhengighet, 
for på den måten å bidra til at de kan arbeide for  
å nå de nye bærekraftsmålene.

Vi opplever at vårt arbeid møter stor oppmerksom-
het i de landene vi opererer, og gode resultater har 
bidratt til at vi har tillit hos lokale og nasjonale 
myndigheter. Derfor ser vi frem til at vi kan for t sette 
på vårt nåværende spor, for å løfte frem gode 
talent er og støtte dem i deres arbeid for sitt lokal-
miljø. Vi bygger videre på de metodene vi ser fung-
erer, og bidrar til å skalere disse nasjonalt og globalt 
gjennom samarbeid med internasjonale aktører.

Ingrid Stange

Våre samarbeidspartnere
Hovedsamarbeidspartner: Formuesforvaltning AS
Bidragsytere: Formuesforvaltning AS, Pecunia Forvaltning AS, Advokatfirma BA-HR, Erna og Knut Engs Barnefond,  
Ivar S Løges stiftelse, Norad, Ringgården AS, US Embassy Oslo, Stiftelsen Et rikere liv, HP Norge.
Andre viktige samarbeidspartnere: EVPA/AVPN, Eat Stockholm Food Forum, Toniic Network, Club de Madrid,  
Citizen´s Climate Lobby, Ministry of Health and Tourism Myanmar, NEXUS, Acumen, Ashoka, Augsburg College,  
Mayors for Peace, University of Minnesota, Norsk Klimastiftelse.
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Økonomisk uavhengighet – en nøkkel til bærekraftige samfunn

Partnership for Change arbeider for å sikre kvinner og unge økonomisk 
uavhengighet, for derigjennom å bidra til bærekraftige samfunn – 
økonomisk, sosialt og miljømessig.

Partnership for Change (PfC) er en norsk ideell 
organisasjon som ble etablert i 2012. PfC er 
partipolitisk uavhengig og livssynsnøytral. 
Organisasjonen er registrert i Stiftelsesregisteret 
og er medlem av Frivillighet Norge, samt sentrale 
internasjonale organisasjoner som European 
Venture Philanthropy Association (EVPA) og Asian 
Venture Philanthropy Network (AVPN). Vi har 
hovedkontor i Oslo, er også etablert i USA og har 
prosjekter i Myanmar, Etiopia, Sør-Sudan og Norge.

Bygger partnerskap
Partnership for Change er etablert for å utvikle  
og ta i bruk nye verktøy, metoder og samarbeids-
former for å bidra til å løse de globale utfordring-
ene i det 21. århundre. Vi er opptatt av å legge til 
rette for og bygge partnerskap mellom visjonære 
og løsningsorienterte mennesker og virksomheter 
på tvers av sektorer, landegrenser og bakgrunn. 
For å nå våre mål om bærekraftige løsninger, 
samarbeider vi tett med myndigheter, næringsliv 
og organisasjoner — lokalt, nasjonalt og globalt.

Fokus på kvinner og unge
En av konklusjonene fra FN-konferansen Finance 
for Development i Addis Abeba i 2015 var at kvinner 
inkluderes i økonomien er helt avgjørende for et 
lands vekst. Det er kjent at kvinner forvalter sin 
private økonomi på en måte som sikrer familien, 
og at barns skolegang blir prioritert – også 
jentenes. PfC legger dette til grunn for sitt arbeid.

Det viktigste tiltaket for å sikre kvinner og unge 
økonomisk uavhengighet er å skape arbeids-
plasser, og å sørge for at de er kvalifisert for 
arbeidsmarkedet. Et verktøy for dette er utdanning 
og relevant yrkesopplæring.

Vår operasjonelle modell
PfC bruker yrkesopplæring, utdanning og 
etablering av næringsvirksomhet som middel  
for å nå våre sosiale og miljømessige mål. Vi har 
fokus på kvinner og unge i vårt arbeid, og jobber 
sammen med lokalbefolkning, lokalt næringsliv 
og myndigheter i landene hvor vi er til stede. 
Sammen identifiserer vi hvordan vi kan skape  
best mulig sosial og miljømessig innovasjon,  
som på sikt kan bli økonomisk bærekraftig.  
En kombinasjon av identifiserte behov, 
konkurranse messige fortrinn og mulige 
samarbeidspartnere lokalt, gir oss et bilde  
av hvor og hvordan vi sammen kan bidra til 
helhetlige løsninger.

Vårt bidrag er mangesidig. Vi gir både strategisk 
og operasjonell støtte. Finansielt bidrar vi etter  
et pragmatisk prinsipp der vi gir donasjoner, lån, 
garantier og direkte investeringer, avhengig av  
hva som vil gi den beste effekten for prosjektet.  
Vi bringer inn partnere der det er relevant. Når 
prosjektene kan stå på egne ben trekker vi oss ut, 
eller vi bringer inn investorer dersom prosjektet er 
tjent med det.
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Samarbeid for bærekraftig utvikling

MYANMAR

PfC har siden 2012 hatt prosjekter i Norge og 
Myanmar. I 2014 startet arbeidet i Sør-Sudan og 
Etiopia. Våre prosjekter skal bidra til økonomisk, 
sosial og miljømessig bærekraft. Gjennom sam -
arbeid med lokale velfungerende organisasjoner 
og/eller entreprenører, næringsliv samt lokale og 
nasjonale myndigheter, forankres det arbeidet som 
gjøres i lokalsamfunnet. Vi legger også til grunn at 
et prosjekt skal ha potensial og muligheter for 
videre økonomisk uavhengig drift. Det er en 

forutsetning at anstendige arbeidsforhold og 
menneskerettigheter ivaretas. Bevisstgjøring og 
holdningsskapende arbeid går som en rød tråd i 
alle våre landprosjekter.

For å realisere formålet arbeider PfC primært med:
• Yrkesopplæring og kompetanseutvikling
• Entreprenørskap og etablering av 

arbeidsplasser
• Bevisstgjøring og holdningsendring

Myanmar har gjennom 2015 sett store politiske og 
økonomiske usikkerheter i forbindelse med valget 
i november, da Daw Aung San Suu Kyi og partiet 
NLD (Nasjonalligaen for demokrati) vant en over-
veldende seier. Tross usikkerheter har 2015 vært 
et svært godt år for PfC i Myanmar, og vi har ut - 
videt og styrket vårt arbeid. Pro sjekt ene har i 
ytterligere grad bidratt til å styrke kvinner og unge 
gjennom å gi selvtillit og muligheter for økonomisk 
uavhengighet. Den tilliten og aner kjennelsen PfC 
får fra lokalsamfunn og myndig heter er en viktig 
forutsetning for de gode resultatene. 

Vi har to hovedlokasjoner for prosjektene i 
Myanmar, Inle Lake og Yangon. Området rundt  
Inle Lake opplever en enorm økning i turismen, 
noe som påvirker lokalbefolkningen og miljøet i 
stor grad. Området er nylig kommet på UNESCOs 
verdensarvliste. Yangon er en storby hvor stadig 
flere internasjonale bedrifter etablerer seg. 
Utdanningsnivået er generelt lavt, og lokal 
kompetanse er en knapp ressurs. 

PfC har avtale med myndighetene, en daglig  
leder i 100 prosent stilling og lokalt ansatte i  
cirka 10 årsverk.

Yrkesopplæring og kompetanseutvikling
I 2012 etablerte PfC et kompetansesenter ved Inle 
Lake, Inle Speaks Community Skills Development 
Center. Senteret har utvidet sin aktivitet ytterligere 
i 2015. 

I 2014 etablerte PfC et kompetansesenter i 
Yangon, PfC Knowledge Sharing Center. Også 
dette senteret har utvidet sin aktivitet ytterligere  
i 2015. Kompetansesentrene har ulike yrkes-
opplæringsprogrammer relatert til turist-
næringen, tekstilindustrien, servicenæringen og 
entreprenørskap. Ved begge sentrene gis det 
lederopplæring, engelsk- og dataopplæring, samt 
kurs og kunnskapsdeling i emner der kompetanse 
er mangelvare. 

I Yangon har PfC i 2015 arrangert en seminarserie 
om lederutvikling for kvinner og aktualitetssemi-
narer med fokus på lokale og globale nyheter.

PfC har gjennom 2015 drevet kontinuerlig 
bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid i 
forbindelse med prosjektene i Myanmar. Ved  
Inle Lake har hovedfokus vært miljøbevissthet  
og økoturisme. Det har blitt arrangert søppel-
dugnader samt seminarer og møter hvor det har 
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                                                        I Yangon Bakehouse utdannes kvinner innen restaurant- og kokkefag.

blitt diskutert hvordan den økte pågangen i 
området påvirker det svært sårbare økosystemet. 
Samtidig har det vært fokusert på mulighetene 
som ligger i å utvikle Inle Lake som en destinasjon 
for økoturisme. 

Entreprenørskap og etablering av arbeidsplasser
Entreprenørskapsprogrammet ved Inle Lake 
støtter lokale kvinnelige entreprenører med 
midler og kompetanse. Det fokuseres på lokalt 
produserte produkter og tjenester til turistseg-
mentet, som for eksempel tekstiler, restauranter 
og turoperatører. Entreprenørskapsprogrammet 
har i 2015 resultert i at lokale produkter har fått en 
egen «Made in Inle»-merking.

Entreprenørskapsprogrammet i Yangon støtter 
kvinnelige entreprenører med midler, kompetanse 
og investornettverk. Et eksempel fra programmet 
er Yangon Bakehouse, som utdanner og ansetter 
vanskeligstilte kvinner innen bakeri- og kokkefag 
samt catering-, restaurant- og kafédrift. PfC har 
støttet Yangon Bakehouse med midler til 
investeringer og utvidelse av driften, og har 
samtidig lagt til rette for kompetanseoverføring 
fra det norske restaurantkonsernet Drueklasen. 
Prosjektene i Myanmar i 2015 er muliggjort takket 
være Ivar S Løges stiftelse. 

 

                                          PfC driver yrkesopplæring ved Inle Lake og i Yangon.
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Ved The Good Samaritan Training Center får jenter yrkesutdanning, blant annet innen kosthold og matlaging.

ETIOPIA 

Vi startet vårt engasjement i Etiopia i november 
2014, og har gjennom 2015 videreutviklet og utvidet 
våre prosjekter i landet som er Afrikas mest 
fremgangsrike og et av verdens fattigste på samme 
tid. Det er de stabile politiske forholdene de siste  
15 årene som vektlegges når landets raske sosiale 
og økonomiske fremgang gjennom flere år skal 
forklares. Levealderen har økt med ti år de siste  
15 årene, fattigdommen er betydelig redusert  
(fra 39 prosent til 30 prosent i perioden 2005-2011) 
og landet er et av få i Afrika som kan nå FNs 
tusenårsmål om bekjempelse av fattigdom.  
På tross av økonomisk fremgang, lever Etiopias 
jenter og kvinner under svært vanskelige livs- 
forhold. Fortsatt blir jenter giftet bort som  
barn, og barnebruderov er også noe jenter i deler  
av landet blir utsatt for. Vold er en del av hverdagen 
for svært mange jenter og kvinner i Etiopia.

Våre prosjekter er lokalisert i hovedstaden Addis 
Abeba og i Bahir Dar, hovedstaden i Amhara-
regionen i nordvest. I 2015 har PfCs ansvarlige i 
Norge arbeidet med å finne seriøse samarbeids-
partnere. Fra oktober i 2015 har vi engasjert en 
lokalt tilsatt konsulent i 30 prosent stilling.

Yrkesopplæring og kompetanseutvikling
The Good Samaritan Training Center har eksistert 
i 10 år og er en yrkesutdanning for fattig e jenter  
og kvinner innen hushold og matlaging, frisør,  
søm samt omsorg for barn, eldre og funksjons- 
hemmede. Det utdannes 160 per år, og alle får 
arbeid etter endt utdanning. Det planlegges for at 
senteret skal få inntektsbringende arbeid gjennom 
å etablere bakeri og kafé. PfC er aktiv i arbei d et 
med å etablere denne nye mo dellen som kom - 
bi nerer utdanning og inntekts bringende arbeid, og 
er nå hovedsamarbeids partner for senteret, som 
er lokalisert i Addis Abeba.

Ziiqqee – Womens Development Association of 
Ethiopia ble etablert i Addis Abeba i 1997 og har 
hovedfokus på å støtte unge jenter. PfC er sam - 
arbeidspartner i et prosjekt i den svært fattigdoms- 
rammede byen Sebeta. 110 jenter deltar i dette 
prosjektet. De er alle foreldreløse eller bor hos en 
enslig mor. Jentene er svært fattige, skole flinke og 
veldig motiverte for skolegang og utdanning. 
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                                   I november 2015 åpnet en restaurant i Bahir Dar som gir arbeid til 75 kvinner.

gasjonen fra Etiopia til Norge. Samarbeidspartner 
på etiopisk side var CAWEE. Delegasjonen var i 
Norge i fem dager og ble ledet av The First Lady of 
Ethiopia, Roman Tesfaye. 21 kvinner presenterte sine 
produkter i Norge, og totalt var det 26 deltakere i 
delegasjonen. Delegasjonsprogrammet var om - 
fattende, og PfC hadde flere samarbeids partnere 
på norsk side. Det ble inngått konkrete avtaler og 
knyttet nyttige kontakter. Vi følger opp delegatene 
med hensyn til kompetanseutvikling og forretnings-
utvikling. Arbeidet i Etiopia er muliggjort takket 
være Ivar S Løges stiftelse.

Med bidrag fra stiftelsen Et Rikere Liv og de ansatte i 
Formuesforvaltning AS, har PfC etablert en restau-
rant, eiet og drevet av kvinner i Bahir Dar. Bahir Dahr 
ligger ved Tanasjøen i Amhara-regionen, og er et 
viktig turistområde. Lokal samarbeidspartner er 
WHAE (Womens Health Association of Ethiopia)  
og lokalforeningen deres i byen. Restauranten er 
attraktiv både for lokalbefolkning og turister,  
og gir arbeid til 75 kvinner. Restauranten ble åpnet  
i november 2015.

Jentene går på forskjellige skoler. Blinde jenter er 
også med. Gjennom Ziiqqee får de hjelp til skole-
materiell, uniformer, sanitetsbind osv. De som bor 
langt unna får også husly. Jentene har et eget 
empowering-program. De har egne mentor er, og 
det er samling en gang i måneden der de får 
opplæring i ulike tema. Jentene blir ledere for 
jentegrupper på skolene de går på.

Ziiqqee har et stort landområde som i dag ikke er i 
bruk. Samarbeidet med PfC har gjort det mulig å 
starte med dyrking av økologiske grønnsaker der.

Entreprenørskap og etablering av arbeidsplasser
PfC har i samarbeid med CAWEE (Center for 
Accelerated Women’s Economic Empowerment) 
gjennomført et kompetanseprogram for unge, 
kvinnelige designere i Etiopia. Åtte finalister deltok 
i en finale under Womens Entrepreneurship Day 
2015. Vinneren fikk et studieopphold ved School of 
Fashion Industry i Oslo, mens nummer to fikk et 
studieopphold hos en designer i Kenya. 

PfC var i oktober 2015 ansvarlig for å planlegge og 
gjennomføre den første kvinnelige handelsdele-
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                                                                           I samarbeid med en lokal NGO hjelper vi barn og unge via fotball.

SØR-SUDAN 

Det har vært en periode med store utfordringer i 
Sør-Sudan. Ikke bare knyttet til den politiske situa-
sjonen og de mange uavklarte problemstilling er 
rundt fredsavtalen, men også knyttet til en vaklende 
økonomi. I løpet av ett år er pundet svekket med ti 
prosent i forhold til dollar. Dette har påvirket all 
virksomhet. Særlig for de som ikke har tilgang til 
utenlandsk kapital, er situasjonen svært krevende.  
Det har også vært sikkerhetsmessige utfordringer 
som følge av situasjonen i landet.

Siden 2014 har PfC samarbeidet med South Sudan 
Youth Sport Association (SSYSA), en lokal NGO i 
Sør-Sudan som har som formål å hjelpe barn og 
unge via fotball. SSYSA ble etablert som egen NGO i 
2007 og har gradvis utviklet seg. 

PfC er registrert som en internasjonal organisa- 
sjon i Sør-Sudan, og har i 2015 hatt et kontor  
og en konsulent i 50 prosent stilling for å følge 
byggeprosjektene.

Opplæring og kompetanseutvikling
Rehabiliteringsaktivitetene for barn kom i gang i 
2007, og i dag er cirka 12.000 barn aktive i organi- 
sasjonen – både gutter og jenter. Samarbeidet 

med PfC har gjort at barna har fått helsehjelp og 
gatebarna har fått mat. Det er arrangert fotball-
turneringer, organisert treninger og foretatt 
innkjøp av fotballutstyr. Dette har vært mulig 
takket være viktig bidrag fra Ivar S Løges stiftelse.  
Det er bygget en komplett fotballbane, og et 
solcelle drevet vannsystem kom i drift i 2015. 
Anlegget gir rent vann til ca. 10.000 mennesker, 
samt dusj fasiliteter for skolen og SSYSAs 
medlemmer som bruker området til trening. Dette 
arbeidet har kommet i stand takket være bidrag 
fra Erna og Knut Engs Barnefond. 

SSYSA bruker fotball som inngangsport til å organi-
sere barn og sette fokus på ulike temaer som barns 
rettigheter, fredsarbeid, utdanning, helsearbeid og 
antidiskrimineringsarbeid. Deltakerne får også 
delta i kreative og morsomme aktiviteter som 
legger til rette for positivt samspill og etablering av 
et fredelig samfunn. Responsen har vært svært 
oppløftende, og stadig flere barn, foreldreløse og 
gatebarn, deltar i aktivitetene. Vi har også inngått 
samarbeid med KFUK (YWCA) lokalt. De driver 
«councelling» blant SSYSAs medlemmer, et meget 
viktig arbeid blant traumatiserte barn.
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NORGE 

Fokus på holdninger
Våre aktiviteter i Norge er først og fremst viet  
til bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid.  
I 2015 har vi også vært engasjert i et entreprenør-
skaps prosjekt i Bydel Gamle Oslo.

Tøyen Unlimited er et tiltak som ble satt i gang av 
Bydel Gamle Oslo i samarbeid med PfC, og er et av 
flere tiltak under Tøyen område løft. PfC har bidratt 
til finansiering og andre former for støtte. 

Tøyen Unlimited støtter ildsjeler som har innova- 
tive idéer knyttet til hvordan noen av de sosiale ut- 
fordring ene i bydelen kan løses gjennom prinsipper 
fra sosialt entreprenørskap. Organisasjonen støtter 
enkeltpersoner – også kalt «Unlimiters» som blir 
valgt ut etter en søknadsprosess . De bor på Tøyen 
og/eller prosjektet deres har nedslagsfelt i bydelen, 
og de besitter en idé om hvordan området kan bli et 
bedre sted å bo og leve. Prosjektet er enten ikke 
igangsatt, eller det er finansiert gjennom kort-
siktige støtteordninger og/eller frivillighet alene. 

Alternativt er virksomheten i en fase der den skal 
avansere eller utvikles til et høyere nivå. 

«Unlimiters» blir støttet på tre nivåer avhengig av 
hvor langt idéen deres har kommet. Målet er å bli 
en bærekraftig virksomhet med tydelige sosiale 
mål og en intern «profitt-lås». 

Battle for Humanity (B4H) er en kampanje kon sept-
ualisert av organisasjonen Search for Common 
Ground i samarbeid med PfC, CureViolence og  
The Global Brain. Kampanjen har som mål å 
formidle til ungdom hvordan konflikter løses  
uten vold, og hvordan de kan bidra til positive 
samfunnsendringer.  

B4H er utarbeidet som en spillplattform som skal 
engasjere ungdom. Spillerne mottar oppdrag  
som vil bidra til positive endringer i sine virtuelle 
samfunn. 

Disse prosjektene har vært mulige takket være  
Ivar S Løges stiftelse.

                                             Tøyen Unlimited støtter lokale entreprenører.
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Kunnskap, fakta og holdninger 

PfC har siden etableringen hatt fokus på bevisstgjøring og 
holdningsskapende arbeid. Vi løfter frem relevante temaer knyttet til 
sosial forandring og effektiv bistand, og fokuserer på kvinner og 
ungdom som forandringsagenter i utviklingen av bærekraftige 
samfunn.

Internasjonal konferanser
PfC-konferansen Turning Tide — sammen for en 
bærekraftig fremtid fant sted 6.–7. mai i Gamle 
Logen i Oslo. Overordnede temaer som ble belyst 
den første dagen var blant annet miljø og klima, 
ansvarlige investeringer og betydningen av 
enkeltpersoners innsats og vilje til endring. På dag 
to ble unge og kvinners rolle i sosial utvikling 
vektlagt, særlig knyttet til kampen mot ekstrem-
isme, fattigdom og miljøødeleggelser. 63 norske 
og internasjonale innledere og paneldeltakere, 
blant dem ledende politikere, investorer og 
næringslivsledere samt eksperter og ildsjeler, 
medvirket i totalt 15 seminarer.

Konferansen fikk betydelig medieoppmerksomhet 
med blant annet to innslag i NRK radio og intervju i 
Hegnar.no samt Morgenbladet. 

27.-28. oktober arrangerte PfC i samarbeid med 
Citizens’ Climate Lobby (USA) Minneapolis 2015 
Climate Action: Last Stop before Paris. Dette 
markerte lanseringen av Citizens’ Climate 
Engage ment Network, og var første del av en 
høy nivå dialogserie der ledende representanter for 
næringsliv, politikere, økonomer og klimaforskere 
kommer sammen for å utvikle bærekraftige og 
prak tiske løsninger på klimakrisen. Andre møte i 
dialogserien ble avholdt under Klimatoppmøtet i 
Paris, og ytterligere fem dialoger er planlagt i 2016. 

PfC ledet et seminar under Global Youth Economic 
Opportunities Summit, 6.-8. oktober 2015, i 
Washington D.C. med tittelen Women as Drivers for 
Enterprise Development: Innovative Solutions from 
Myanmar and Norway. 

FN-konferanser
I forbindelse med FNs kvinnekommisjon, UN 
Women, i New York i mars arrangerte PfC et side 
event med tittelen Economic Empowerment of 
young Women in the Global South. Vi var også en av 
få ideelle organisasjoner som hadde side event 
med stor deltagelse under FN-konferansen 
Finance for development i Addis Abeba i juli. 
Seminaret med tittelen Investing in Women towards 
a Sustainable Future hadde mange deltakere og 
fikk stor oppmerk somhet i etiopiske medier – 
blant annet gjennom en reportasje i etiopisk tv. 

Internasjonal kvinnelig gründerdag 
Womens Entrepreneurship Day (WED) er en 
internasjonal markering av kvinnelige entre-
prenører og arrangeres årlig 19. november. 
Initiativtaker er Wendy Diamond i USA, og dagen 
ble første gang arrangert i 2014. I 2015 ble WED 
markert i 151 land. PfC har siden 2014 arrangert 
WED i Norge, Myanmar og Etiopia.

For andre år på rad arrangerte PfC i Myanmar 
Women’s Entrepreneurship Day. Eksperter fra seks 
ulike sektorer fasiliterte rundbordsamtaler med 
100 kvinnelige entreprenører– innen områdene 
turisme, tekstiler og klær, tekno logi, tjenester samt 
landbruks- og matproduksjon. Arrangementet fikk 
stor medie oppmerksomhet og ga PfC økt innsikt i 
utfordringene og mulighetene for kvinnelige 
entreprenører i Myanmar. 

WED Etiopia 2015 ble markert ved finalen i 
PfC-prosjektet Empowering young designers, og ble 
arrangert i samarbeid med CAWEE (Center for 
Accelerated Womens Economic Empowerment). 
Arrangementer ble holdt i Nasjonalmuseet i Addis 
Abeba, og over 200 mennesker var til stede. Den 
norske ambassadør til Etiopia, Andreas Gaarder, 
deltok og holdt også tale.
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Det var fullsatt sal da PfC holdt side event under Finance for Development i Addis Abeba i juli.

WED Norge bar i 2015 tittelen Kvinnelig entreprenør
skap på norsk: Mangfold lønner seg, og ble arrangert 
i samarbeid med Seema som arbeider for større 
mangfold på arbeidsplassen. Målet med arrange-
mentet var å skape en god arena for å fremme dialog 
og nettverk mellom deltakere, ressurs personer og 
talere. Det var over 80 deltakere – herunder repre-
sentanter fra nærings livet, entreprenører og andre 
interesserte fra en rekke bransjer. 

Kultur- og undervisningsprogram 
I juni 2015 initierte vi et samarbeid med Robert F. 
Kennedy Human Rights om å introdusere Speak 
Truth To Power (STTP) til Norge. STTP er et 
verdensomspennende kultur- og undervisnings-
program som bygger på boken ved samme navn, 
skrevet av Kerry Kennedy. Pedagogiske opplegg  
er oversatt og tilpasset i 15 land, tekst og foto er 

omarbeidet til et teaterstykke og en fotoutstilling. 
Målet med programmet er å fremme kunnskap 
om menneskerettigheter og oppfordre unge til å 
våge å stå opp mot overmakt og urett. 

Med intensjonen om å lansere programmet i Norge 
våren 2016 under navnet Mot uten grenser, har  
PfC høsten 2015 samlet og koordinert relevante 
partnere og tilrettelagt materiell for det norske 
markedet. Det vil presenteres på nettportalen  
www.motutengrenser.no og søkes distribuert via 
Den Kulturelle Skolesekken. Lise Fjeldstad har 
sammen med Nationaltheatret påbegynt arbeidet 
med forestillingen Stemmer fra mørket, som  
vises som matiné 5. mars 2016. Det er igangsatt 
produksjon av en ny norsk versjon av foto-
utstillingen med portretter fra Kennedys bok. 
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Regnskap

 RESULTATREGNSKAP 2015 2014

ANSKAFFEDE MIDLER

Tilskudd 15 618 944 12 813 335

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 224 353 309 648

Finans- og investeringsinntekter 167 290 210 598

SUM ANSKAFFEDE MIDLER 16 010 586 13 333 580

FORBRUKTE MIDLER

Kostnader til organisasjonens formål

I. Tilskudd, bevilgninger mv. til organisasjonens formål (6 151 397) (5 986 554)

II. Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet (6 087 363) (4 586 059)

Administrasjonskostnader (1 413 994) (705 233)

SUM FORBRUKTE MIDLER (13 652 753) (11 227 846)

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT 2 357 833 2 055 734

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL 

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 1 611 506 1 378 602

Annen formålskapital 746 327 677 133

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL (2 357 833) (2 055 734)
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 Styremedlem Styremedlem Daglig leder

 BALANSE PR 31.12

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 0 9 599

SUM ANLEGGSMIDLER 0 9 599

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer 1 621 269 1 432 129

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 673 098 2 683 830

SUM OMLØPSMIDLER 5 294 367 4 115 958

SUM EIENDELER 5 294 367 4 125 558

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

FORMÅLSKAPITAL

Grunnkapital 100 000 100 000

Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 2 990 107 1 378 602

Annen formålskapital 823 604 77 277

SUM FORMÅLSKAPITAL 3 913 711 1 555 878

GJELD 

Kortsiktig gjeld

I. Leverandørgjeld 1 636 584 468

II. Skyldige offentlige avgifter 271 917 193 114

III. Annen kortsiktig gjeld 1 107 103 1 792 098

SUM GJELD 1 380 656 2 569 679

SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD 5 294 367 4 125 558
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Styrets årsberetning

Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives
Stiftelsenes formål er å støtte sosiale, miljø messige, 
humanitære og kulturelle formål gjen nom pro - 
sjekt er og møteplasser for å bidra til sosial inno- 
vasjon og samarbeid på tvers av tradisjonelle 
skillelinjer. Stiftelsen arbeider for å styrke den 
enkelte, spesielt kvinner og unge, slik at de kan 
utvikle sosialt, miljømessig og økonomisk 
bærekraftige lokalsamfunn gjennom utdanning, 
næringsvirksomhet, kultur og bevisstgjøring.

Stiftelsen har tre hovedvirksomheter:
• Utviklingsprosjekter som bidrar til å styrke 

lokalsamfunn 
• Initiering av sosiale endringsprosesser lokalt, 

nasjonalt og internasjonalt 
• Møteplasser og konferanser for inspirasjon, 

kunnskapsdeling og handling 

I 2015 ble Anne-Karin Nygård ansatt som ny daglig 
leder av stiftelsen. Ingrid Stange, som frem til dette 
har fungert som både daglig leder og styreleder, 
blir sittende som styreleder. 

Stiftelsen har siden 2012 hatt en rekke utviklings-
programmer i Myanmar. Flere av disse programm-
ene ble skalert til nye områder i Myanmar i løpet av 
2015, samtidig som nye programmer ble iverksatt. 
PfC har nå programmer i Myanmar innen ut dan-
ning, yrkesopplæring, miljø og bærekraft, kvinnelig 
entreprenørskap, bevisstgjøring og kultur. Sterke 
lokale team ved kontorene i Nyaung Shwe og Yangon 
har bidratt til tett oppfølging og god gjennom føring 
av de ulike programmene. 

I 2014 startet PfC forarbeid for å utvide sin virksom-
het til Etiopia og Sør-Sudan. I Etiopia har det i 2015 
blitt gjennomført et omfattende program for 
kvinnelige entreprenører. Programmet inkluderer 
yrkesopplæring, studieopphold i Norge, handels-
delegasjon til Norge, jobbskaping og forprosjekter 
for bedriftsetablering. I Sør-Sudan har PfC videre-
ført organisert fotball for unge. Programmene blir 
fulgt opp tett av PfCs lokale representanter.

 

I Norge har PfC i 2015 bidratt til etableringen av en 
organisasjon som fremmer entreprenørskap blant 
minoritetskvinner og ungdom på Tøyen. Organisa-
sjonen bidrar med nettverk, kompetanse og midler til 
lovende initiativer som bidrar positivt til lokal miljøet. 
PfC har i Norge også vært aktiv i utviklingen av et 
program mot vold og ekstremisme. Dette pro gram-
met er globalt, men har et spesifikt norsk opplegg.

PfC har samarbeid med en rekke internasjonale 
partnere i sine programmer, og flere av disse fikk 
vist frem vellykkede metoder for sosial endring på 
PfC konferansen 2015 i Oslo. Som tidligere år, var 
det et vidt spekter av deltagere og foredragsholdere 
fra alle sektorer.  

Flere erfarne og høyt kompetente privatpersoner 
har vederlagsfritt knyttet seg til PfCs arbeid, og 
bidrar med tid, ressurser og kompetanse. 

Stiftelsen er lokalisert i Oslo kommune.

Økonomisk resultat og stilling
Stiftelsens inntektskilde er basert på bidrag.  
Disse er dels øremerket til prosjekter og dels  
til drift av stiftelsen. Aktivitetsresultatet for 2015 er  
2 357 833 NOK, hvorav 1 611 506 NOK representerer 
øre merk ede midler for prosjekter som ikke er 
ferdigstilt.

Den kortsiktige gjelden til Ringgården AS er et 
rente fritt lån på 800 000 NOK. Lånet vil ettergis som 
tilskudd i 2016. Ringgården AS er nærstående part 
til stiftelsen og har i 2015 ettergitt et rentefritt lån 
fra 2014 på 850 000 NOK. 

Ingrid Stange mottok ikke lønn som daglig leder.

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet inne-
hold ende resultatregnskap og balanse med noter 
en tilfredsstillende beskrivelse av stiftelsens stilling 
ved årsskiftet. Etter styrets oppfatning er stiftelsens 
finansielle stilling tilfredsstillende.



19

Oslo, 11.02 2016

 Ingrid Stange Kjell Magne Bondevik Øystein Bø
 Styrets leder Styremedlem Styremedlem 

 Hans Geelmuyden Vibeke Holth Tore Myrholt
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 Ole Petter Ottersen Tom Remlov Anne-Karin Nygård Larsen
 Styremedlem Styremedlem Daglig leder

Fortsatt drift
Styret ser stabilitet i tilfanget av bidrag til stiftel-
sen, og legger forutsetning til fortsatt drift til 
grunn for utarbeidelse av aktivitetsregnskapet. 

Arbeidsmiljø og likestilling
Stiftelsen har ved utgangen av 2015 tre fast 
ansatte og en ansatt på engasjement. Styret 
består av to kvinner og fem menn. Det er ikke 
iverksatt spesielle tiltak som har betydning for 
likestilling eller arbeidsmiljø. Stiftelsen arbeider 
aktivt for kvinners rettigheter.

Ytre miljø
Stiftelsen arbeider aktivt for et bedre miljø, 
gjennom informasjonsvirksomhet og støtte til 
miljørettede tiltak. 

 



Besøksadresse: Henrik Ibsens gate 53, Oslo, Norge 
Postadresse: Postboks 1777 Vika, 0122 Oslo, Norge 
Tlf: 95 91 98 80 
e-mail: info@pfchange.org 
facebook: pforchange 
instagram: pforchange 
twitter: pf_change

ETIOPIA
• Utdanning og yrkesopplæring
• Entreprenørskap for kvinner
• Næringsutvikling og jobbskaping
• Bevisstgjøring og kunnskapsformidling

NORGE
• Bevisstgjøring og kunnskapsformidling
• Entreprenørskap

USA
• Bevisstgjøring  
 og kunnskapsformidling

SØR-SUDAN
• Organisert fotball for ungdom

MYANMAR
• Utdanning og yrkesopplæring
• Entreprenørskap for kvinner
• Næringsutvikling og jobbskaping
• Bevisstgjøring og kunnskapsformidling 

De
si

gn
: M

ag
no

lia
 d

es
ig

n 
as

  •
  T

ry
kk

: F
la

db
y 

as
 • 

 F
ot

o:
 P

fC
 o

g 
Ar

ild
 M

ol
st

ad

 


