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TIL KLUBBENE I DISTRICT NORDEN
Kiwanis Albaniahjelpen (KA) er nå inne i sitt 25 driftsår. Med solid støtte fra Kiwanisklubbene har vi fått gjort
en betydelig humanitær innsats, med fokus på barnefamilier i spesiell nød og familier med funksjons‐
hemmede. Vår viktigste samarbeidspartner er fortsatt Norsk Nødhjelp.
I løpet av de siste 10 årene har vår innsats gradvis dreid seg fra å være ren nødhjelp (klær, sko, husgeråd,
opprusting av brann‐ og redningsvesen osv.) til det å bygge opp og drifte aktiviteter som kan stå som
rollemodeller for videre oppbygging av organiserte fritidstilbud i Albania, med fokus på barn og unge fra
spesielt fattige familier og sårbare miljøer.
Støtte til OPEN SCHOOL‐prosjektet er fortsatt vår 1.prioritet. Under OPEN SCHOOL ligger:
‐ TRUPA MUZIKORE. Korpset som i dag består av 22 utviklingshemmede musikanter. Korpset får stadig
mye mediamessig og offentlig oppmerksomhet, har deltatt i et ti‐talls TV programmer og har stadig
offentlige spilleoppdrag.
Korpset er viktig når det gjelder å høyne funksjonshemmedes status og aksept i Albania.
‐

‐

LIRIA DANSETROPP består av 12 jenter fra familier som bor i sigøynerghettoen i utkanten av Shkoder.
Det eneste fritidstilbudet og sosiale fellesskapet de har. Troppen har mange opptredener både i og
utenfor Shkoder. Dermed er de med på å sette fokus på minoritets‐ grupper og å høyne deres status i
samfunnet. Et viktig bidrag til sosial inkludering.
Skolen i sigøynerghettoen heter Liria Skole (Liria betyr Frihet). Her har vi rustet opp skolegården for
kr. 50.000 slik at den nå egner seg for lek og ballspill. Videre har vi fått etablert en SFOordning som er
åpen etter skoletid tre dager i uken. Vi lønner fritidslederen.
Vi opplever at fremmøte til undervisningen har økt betraktelig etter at vi fikk rustet opp skoleplassen
og etablert SFO.

DRIFTEN AV KORPSET, DANSEGRUPPEN OG SFO‐ORDNINGEN KOSTER CA. KR. 60.000 PR. ÅR.
VEIEN VIDERE:
Under Konventet på Mastemyr vedtok Årsmøtet opphør av hjelpearbeidet i Albania i løpet av våren 2018,
med sluttrapport til konventet høsten 2018. Dette etter forslag fra KA. Tidsperspektivet er valgt ut fra at våre
bistandsmottakere skal få tid til å knytte til seg andre samarbeidspartnere.
I mellomtiden håper vi at din klubb fortsatt vil være med å støtte våre aktiviteter i Albania «helt fram», slik at
vi kan opprettholde disse viktige tilbudene. Ikke bare for de som deltar (Kiwanismodellen), men først og
fremst fordi de er viktige rollemodeller, og setter fokus på inkludering og sosial status for funksjonshemmede
og etniske minoriteter i Albania.
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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)

