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GENERELT: 
Kiwanis Albaniahjelpen driver sosiale og kulturelle prosjekter med mål om sosial inkludering 
av minoritetsgrupper, så som funksjonshemmede, sigøynere og barn og unge fra ekstremt 
fattige og sårbare miljøer. Opprettelse og drift av musikkorps for utviklingshemmede og 
dansegruppe med sigøynerjenter har skapt mestringsarenaer. Gjennom å legge til rette for 
utadvendt virksomhet bidrar vi til å sette fokus på og høyne målgruppenes status i 
samfunnet. Aktivitetene står som rollemodeller for videreutvikling av organisert barne- og 
ungdomsarbeid for målgruppene i Albania. 
Våre viktigste samarbeidspartnere er fortsatt Norsk Nødhjelp i Norge og deres avdeling i 
Albania, The Door Albania, ledet av Kastriot Faci. Vi har også godt samarbeid med SOS 
Barnebyer. 
 

OPEN SCHOOL: 
TRUPA MUZIKORE ble startet i 2005 og består i dag av 25 musikanter og har tre instruktører. 
God og hørverdig musikalsk kvalitet. Korpset er meget etterspurt og gir mange konserter, 
ofte engasjert av det offentlige. Har deltatt i mange direktesendte og landsdekkende 
TVprogrammer. Så vidt vites er dette den eneste aktiviteten som på grunn av mediafokus 
bidrar til å øke folks forståelse for og å høyne funksjonshemmedes status i samfunnet. 
 8 nye messinginstrumenter ble overlevert i desember.  
Siste konsert var for EU kommisjonen som er etablert i Albania, og som har 70 ansatte. 
Det er fra høsten 2016 også opprettet et aspirantkorps bestående av 15 musikanter. 
Det er for øyeblikket et godt lager av nyoverhalte instrumenter til rådighet i Albania. Noen 
av disse er utlånt til den kommunale musikkskolen i Shkoder. 
 
LIRIA DANSETROPP består av 10-12 sigøynerjenter i alder 6-12 år, alle boende i sigøyner-
ghettoen i byen Shkoder, der vi har base. Danser typiske sigøynerdanser. Deltar på en rekke 
festivaler og tilstelninger sammen med andre dansetropper. Et viktig element i forsøket på å 
høyne sigøynernes status i Albania. Dansegruppen har en instruktør. 
 
Etter vår vurdering er dette gode eksempler på Kiwanismodellen praktisert i Albania, hvor vi 
foruten gratis deltakelse også finansierer driften av aktivitetene. 
 

LIRIA SKOLE: 
Er barneskolen i sigøynerghettoen. Liria betyr frihet. Her har vi brukt NOK 50.000 på å ruste 
opp skolegården fra å være en grus- og steinrøys til å bli hellelagt med oppmerkede baner 
for diverse ballspill, fått montert høye gjerder ut mot trafikkert vei, anskaffet baller og mål 
og sørget for benker og beplantning.  
En betingelse for opprustning av skolegården var at skolen skulle gjøres tilgjengelig også 
utenom skoletiden (SFO). Vi lønner en fritidsleder som organiserer aktiviteter 3 dager i uken. 
RESULTAT: FREMMØTE TIL UNDERVISNINGEN PÅ SKOLEN HAR ØKT BETRAKTELIG!  BRAVO!  
 

 



SHKODER BRANN- OG REDNINGSVESEN: 
 Det ble i høst overlevert 10 brannhjelmer med kommunikasjonsradioer til bruk for 
røykdykkere. En gave fra Bremanger Brann- og Redningsvesen. Radiosambandet er et 
vesentlig bidrag til økt sikkerhet for røykdykkerne og deres innsats under brann. 
Brannbilen gitt som gave fra Kiwanis Albaniahjelpen for noen år siden holdes i god forfatning 
og blir stadig omtalt som «juvelen».  
Det jobbes med å skaffe nye koplinger for brannslanger, da en del av disse begynner å bli 
slitne. En del koplinger er gitt av Lillehammer Brannvesen, men beror fortsatt i Norge. 
 

ECOSOSIALT SENTER: 
Her har vi ingen økonomiske forpliktelser. Det Ecososiale senteret (Farmen) er fortsatt under 
utvikling. Her er plantet 300 oliventrær, bygd opp overnattingsrom og lagt til rette for 
fotturer i omkringliggende fjell. Senteret brukes til spesielt tilrettelagt arbeid. 
Terje Ringsby, initiativtaker og president i KC Brunlanes, har gratis skaffet gulvfliser og annet 
nødvendig utstyr for å få flislagt 120m2 stort gulv i produksjonsbygningen på Farmen. Flisene 
og resten av utstyret vil bli transportert til Albania i mars måned 2017. BRAVO! 

 
 

AVSLUTNING: 
Undertegnede var i Albania i desember for å følge opp og kvalitetssikre prosjektene. Reisen 
ble som vanlig finansiert for egen regning. 
 
Etter vedtak på Årsmøtet til KIDN vil Kiwanis Albaniahjelpen foreta en styrt avvikling av sitt 
engasjement i Albania våren 2018 med sluttrapport til Årsmøtet høsten 2018. 
 
KA mottok i desember en stor donasjon i forbindelse med at den humanitære STIFTELSEN 
VÅR NESTE ble avviklet høsten 2016. Sammen med den støtten vi har blitt forespeilt fra 
Kiwanisklubbene fremover, er KA nå sikret økonomiske ressurser til å finansiere driften av 
Open School (Trupa Muzikore, Liria Dansegruppe og SFOordningen ved Liria skole) fram til 
avviklingen av Kiwanis Albaniahjelpen sommeren 2018. 
Da vil, som kjent, Norsk Nødhjelp ta over ansvaret for videre drift av de aktivitetene vi har 
bygget opp gjennom mange år. 
 
En forutsetning for driften av aktivitetene er at Kastriot Faci og hans stab kan disponere en 
buss. For en del år siden bidro vi sterkt til anskaffelse av en minibuss. Den er nå meget sliten 
og trenger sårt en erstatning. Vi ønsker nå å henvende oss til alle klubbene i District Norden 
for å gi bidrag til anskaffelse av en ny (brukt) buss som avskjedsgave sommeren 2018. Dette 
for å bevare et verdifullt minne etter det arbeidet som Kiwanis har bidratt med i Albania i 25 
år. Bussen vil bli profilert med DONATED BY KIWANIS slik nåværende buss er dekorert. 
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