///

District Norden

Org. nr: 983 757 189

Kiwanis Albaniahjelpen
President

www.kiwanis.no
Falk Bakke, Langsethvegen 49, 2416 Lillehammer

albaniahjelpen@kiwanis.no
Tlf:+47 91 62 71 46

September 2016

KIWANIS ALBANIAHJELPEN - STATUSRAPPORT OKT. 2016
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. Gjennom opprettelse og drift av musikkorps for utviklingshemmede og
dansegruppe med sigøynerjenter har vi skapt mestringsarenaer, og 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 i
Albania.

OPEN SCHOOL:
TRUPA MUZIKORE består 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 TV‐programmer. Den viktigste av de tre
aktivitetene når det gjelder å øke folks forståelse for og å høyne funksjonshemmedes status i
samfunnet.
Et komplett slagverk er gitt som privat gave, og 8 nye messinginstrumenter er straks på vei til
Albania. Siste konsert var for den amerikanske ambassadøren og hans følge. I november planlegges
konsert for EU‐ambassadøren og hennes følge.
LIRIA DANSETROPP består av 10 sigøynerjenter i alder 6‐12 år, alle boende i sigøynerghettoen 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. En instruktør.
Dansegruppen ble påspandert en fornøyelsesdag med opplevelser og pizza. Privat initiativ.
Etter vår vurdering er dette et godt eksempel på Kiwanismodellen praktisert i Albania.

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!

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge
(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50)

SHKODER BRANN‐ OG REDNINGSVESEN:
Det er 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».

AVSLUTNING:
Det har i løpet av siste halvår vært foretatt to reiser til Albania for å følge opp og kvalitet‐ sikre
prosjektene. Reisene er 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.
Fram til da oppfordres klubbene til å støtte Kiwanis Albaniahjelpen. Nytt finansbrev er nettopp
sendt klubbene.
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