Praktisk info for kirkene

HVORDAN – HVA – HVORFOR
Hjelpeaksjon 2018
Dette heftet vil hjelpe deg til å gjennomføre en vellykket
Hjelpeaksjon – sammen med kirken, ungdomslaget, ADRA-laget, velferdslaget,
skolen eller speideren!
Innhold:
1. Oversikt over aksjonsmateriellet og returmateriellet
2. Oversikt over informasjonsmateriellet
3. Dette må du ordne selv
4. Etiske retningslinjer, Innsamlingskontrollen, sikkerhet - og litt til
5. Hvorfor?

1. AKSJONSMATERIELLET:
Hjelpeaksjonen er et tett samarbeid mellom ADRA og Adventistkirker i Norge.
Aksjonsleder lokalt, ved den enkelte skole eller kirke, har ansvar for aksjonsmateriell og returmateriell.
Hva?

Kommentar

Hjelpeaksjonsbrosjyren 2018

Beregn antall. Best å bestille nok!

Klargjorte bøsser

Klargjøring av en bøsse betyr konkret:
Klistremerke utenpå (Hjelpeaksjon 2018),
Vipps-merke (NYTT!), ID-merke på toppen
av bøssa. Plombering av lokk.
Bøsser finnes antagelig oppbevart hos
menigheten fra tidligere år. Tell og klargjør
bøssene. Etter fullført aksjon skal ingen
åpne bøssen alene, men sammen med
innsamlingsansvarlig eller den
innsamlingsansvarlig utpeker.

Bøsseplomber
Klistremerker til bøssene md årstall og
logo
Vipps-merker til bøssene
Giro

Husk å bestille tilstrekkelig antall hvert år.
Ubrukte plomber skal returneres, brukte
skal kastes.
Giro fungerer som en påminnelse

ID-kort (legitimasjon)

ID-kortene kommer i to deler:
1. Den lille delen skal festes på bøssen.
2. Den store delen legges i plastlommen på
nøkkelbåndet.
Etter innsamlingsaksjonen skal alle IDkortene, liten og stor del, limes på A4-ark

og sendes til Solveig Krusholm sammen
med kontroll-listene.
Plakater
og annonse

Plakatene er A3. Benytt disse og heng de
opp overalt der du kan!
Annonsen kan brukes på menighetens sider
på internett eller i lokalavis.

Profilering: ADRA-vest

Ønsker dere å bestille ADRA-vester eller
ADRA-nett? Kontakt oss!

Kontrollkort, oppgjørskonvolutter.
Klistremerker til å sette på brosjyren.

Dette gjelder «gammeldagse kontrollkort».
Noen har samlet inn i alle år på denne
måten, og ønsker å fortsette med det.
Klistremerkene limes ev. på hver enkelt
folder og forteller at du vil komme tilbake.

Kvitteringsblokker

Utstyr for de som besøker forretninger og
bedrifter for å samle inn til støtteannonser.

Spørsmål vedrørende bestilling av materiell (bøsser etc.) rettes til Solveig Krusholm: 32 16 16 70 e-post:
solveig.krusholm@adventist.no eller til post@adranorge.no Ta kontakt! Vi hjelper deg gjerne!

Returmateriellet:
Det er viktig at returmateriellet kommer ADRA raskt i hende etter aksjonens avslutning, senest i
begynnelsen av januar 2019. Husk at dette handler om ADRAs forpliktelser overfor
Innsamlingskontrollen og berører vår troverdighet overfor Norad og offentlige instanser.
Vær så snill: hjelp oss å holde orden i vårt hus!!
Brukte og ubrukte bøsselegitimasjoner,
samt kontrollister.

Bøsselegitimasjoner: Brukt legitimasjon limes opp
på A4 ark for arkivering (Se eksempel under)
Ubrukt legitimasjon returneres.
Legitimasjonsmateriell oppbevares hos ADRA i 10
år.

Brukte og ubrukte kontrollkort.

Dersom noen har benyttet disse, skal de
returneres.

Ubrukte plomber.

Det er viktig å returnere ubrukte plomber slik at vi ser
at det stemmer med det som ifølge kontrollisten er
brukt. Noen ganger ødelegges dessverre plombene
ved montering, de er ikke helt enkle å få på. I så fall
noteres antallet ødelagte plomber på listen.

Illustrasjon: Brukt legitimasjon limes på A4 ark for arkivering.
Alt returmateriell sendes Solveig Krusholm, ADRA Norge,
Postboks 124,
3529 Røyse.

2. Informasjonsmateriellet:
Alt materiell finner du her:
1. https://www.dropbox.com/sh/uh7cc93qblyjb9d/AADWWmz-eSz1VW1CNclTVB0Va?dl=0
2. Eller her: www.adranorge.no/ressurs
Innhold:
Hva slags materiell?

Kommentar

Folder, plakat,
annonser

Ferdig trykkede plakater kan også bestilles.

Bilder

Høyoppløselige kvalitetsbilder.
Vi vil sette pris på om bildene krediteres ADRA Norge

Hjelpeaksjonsfilmene

Filmene lastes fra ressurspakken
Eller herfra: www.youtube.com/adranorway
Filmer kan også sendes til deg på usb eller dvd.

Barnefilmen

Barnefilmen er laget med støtte fra Norad.

1.
2.
3.
4.

Pressemelding
Leserinnlegg
web-artikkel
Artikkel til
kunngjøring
Power Point

1. Dokument med pressemelding er vedlagt i
ressurspakken.
Skrivekyndig person må kopiere teksten og endre teksten til
lokale forhold før tekst og bilde sendes til lokalavis eller andre
lokale medier.

Til menighet

Skole- og menighetsbesøk

ADRA kommer gjerne på besøk til din skole eller menighet!

ADRA roll-ups og flagg.

Kan bestilles til menigheten.

Bestilling:
Adventistkirkens hovedkontor administrerer mye av det praktiske og rutinemessige knyttet til
Hjelpeaksjonen. I tillegg bidrar ressurssenteret ved Norsk Bokforlag. Solveig Krusholm fra DNU sender
bestillingslister til menigheter og skoler i mars hvert år. Menigheten vurderer så sitt behov av materiell og
sender en respons på dette til Solveig Krusholm innen fristen som vi har satt til 15. April.
(solveig.krusholm@adventist.no)

Rapportering:
I kjerneperioden (september) rapporterer hver aksjonsleder eller menighetskasserer til DNU v. Kirsti
Bøhmer (kirsti.bohmer@adventist.no) (32 16 16 70) om innsamlet beløp. Menighetskasserer rapporterer
eksakt innsamlet beløp på kirkens månedsrapport (rapporten for kollekter, tiende og gaver). Pengene som
samles inn i menighetene og på menighetsskolene settes inn på Adventistsamfunnets konto
3000.30.33100. Derfra blir pengene overført til ADRAs Aksjonskonto 3000.30.31000.
Husk at pengene skal overføres umiddelbart etter aksjon og ikke oppbevares i menighetene eller på
skolene. Giverne ønsker at pengene, inkludert deres renter, skal brukes til rett formål!
I hovedaksjonsperioden vil Adventistkirken v. DNU sende en rapport hver uke til menigheter og skoler (Til
sammen 6 rapporter foruten årsrapport) basert på rapporteringer fra skoler og menigheter, så husk å
rapportere jevnlig. Hjelpeaksjonens endelige resultat offentliggjøres i en årsrapport på nyåret, etter at
Hjelpeaksjonen er formelt avsluttet for alle 31. desember.

Hvor er pengene?
Fremdeles er det slik at det som lønner seg aller mest - er å gå fra dør til dør og samle inn penger! Bare prøv, så
skal du se!

For alle de som ikke har kontanter liggende – tilbyr vi en rekke løsninger for den som vil gi:

o Vipps Søk ADRA. Eller benytt Vipps-nummer 19543 (Gå på betal)
o SMS: Send ADRA til 2468 (200,-)
o Hjelpeaksjonskonto 3000.30.31000
o Giro Noen liker fremdeles å få en god, gammeldags giro i hånda, om enn bare som en
påminnelse.
o Izettle og/eller bankterminal: Noen menigheter har mulighet for å bruke disse
redskapene også i Hjelpeaksjonen.
o På ADRAs nettside: www.adranorge.no/gi (velg prosjekt Hjelpeaksjon)
o Lag din egen Facebookaksjon!
o Benytt digital innsamlingsbøsse for menigheten: http://minaksjon.adranorge.no/

Vipps dominerer givermarkedet!

ADRA: 19543
Når du gir med Vipps, eller, oppmuntrer andre til det; husk at Vipps har et felt der det kan skrives en
merknad: Navnet på stedet eller skolen er nyttig å legge til, for eksempel: HA Strømmen, HA Mokollen.
Vi arbeider for en løsning der vi kan identifisere postnummer slik at beløpene kan rapporteres for
menighetene.

DETTE MÅ DU ORDNE SELV:

KART OG DISTRIKT – MEDIA – OPPMUNTRING –
INFORMASJON – INNSENDELSE AV AKSJONSMATERIELL
Menigheten må ha oversikt over hvem som går i de ulike distriktene.
Kanskje det er på tide i år å få en oversikt over dette og fordele distrikter på nytt? Dette er også viktig i de
menighetene der det er en menighetsskole.
Oppdater kart
Det er kurt å oppdatere kartene årlig eller annet hvert år slik at nye hus og veier kommer med. Trenger dere hjelp til
å innhente nye eller oppdatere gamle kart? Bruk kart fra nettet – eller enda smartere: Ta kontakt med Plan-og
bygningsetaten i kommunen. Fortell kort om Hjelpeaksjonen og omfanget. Kanskje de vil bidra med gratis kart? Prøv
å unngå å dele ut originalkart. Lag heller nødvendige kopier til bøssebærerne og legg de i en plastlomme, slik at de
ikke blir ødelagt dårlig vær eller annen slitasje. Et distrikt bør kunne dekkes innen 2 timer.

Bøssebærere
I menigheten kan det være fint å arrangere en fellesaksjon slik at vi kan få like mange bøssebærere som det er
distrikter. Der hvor bøssebærerne er under 18 år, bør to gå sammen. Er bøssebærerne mellom 15 og 18 år anbefales
det at hvert team har med seg en voksen. Er bøssebærerne under 15 år må de alltid følges av en voksen.

Prioriter de gode distriktene
Ta en gjennomgang av distriktene. Legg de distriktene hvor man får lite penger i bøssa nederst i bunken, og de
distriktene hvorfra man gjerne får inn mange penger i bøssa, øverst. Det er lurt å notere fra år til år hvilke distrikt
som er de "beste". Fordel distrikt på forhånd utfra hvor bøssebærere bor og hvilke områder som er viktigst å dekke
først. Det kan også være lurt å samle kart som tilhører samme nabolag dersom bøssebærere kan å gå mer enn ett
distrikt. Der bøssebærere går to og to sammen kan de gå på hver sin side av veien eller besøke annet hvert hus for at
bøssebæringen skal g raskere. Vurder om to bøssebærere som går sammen kan ta to distrikt ved siden av hverandre.

Sammen forandrer vi verden, ett liv om gangen…
Retningslinjer for arrangement i ADRAs navn:
- ADRAs verdier om å gi hjelp til alle uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs
bakgrunn skal gjenspeiles i alt ADRA-arbeid og prege den respekten vi møter mennesker med i Norge.
- Sikkerhet til frivillige og ansatte skal ha første prioritet.
- Etiske retningslinjer skal leses og forstås av de ansvarlige.
- Synliggjør ADRAs logo med vester, flagg, roll-ups og andre effekter.
- Synlig ID. Godkjennelse fra rett myndighet.
- Søppel vil vi ikke ha. Rydd opp!
- Følg regler for matsalg i Norge. Mattilsynet trenger ikke informeres ved kortvarig salg. Se denne nettsiden
og klikk gjerne videre for hygieneråd:
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/

Etiske retningslinjer og regler for innsamling
ADRA er medlem av Innsamlingskontrollen og Innsamlingsrådet:
– Innsamlingskontrollen (IK) - En stiftelse som gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig
og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Noe av deres arbeid består i å oppdatere lister med
organisasjoner som ikke drives etter deres retningslinjer (obs-listen).
Innsamlingsrådet – jobber med kompetanse og kvalitet i innsamlingsarbeidet i Norge, ved for eksempel å
tilby ulike kurs som medlemsorganisasjonene deltar på.
I samarbeid med Innsamlingskontrollen, har Norges Innsamlingsråd utarbeidet etiske retningslinjer for
innsamlingsarbeid i Norge. Retningslinjene i sin helhet finner du på denne nettsiden:
http://www.innsamlingsradet.no/lover-regler__trashed/etiske-retningslinjer/ , samt en rekke med andre
lover og regler som er viktig å kjenne til; markedsføringsloven,
personopplysningsloven/personverndirektivet GDPR: http://www.innsamlingsradet.no/gdpr/, lotteriloven
og politiloven i tillegg til en rekke retningslinjer fra forbrukerrådet (klikk «lover og regler»).
Den lokale innsamlingsleder bør lese og forstå de etiske retningslinjene. Hensikten med retningslinjene er å
ivareta givernes interesser og sikre at organisasjonene opptrer på en måte som skaper og opprettholder
tillit hos giverne. Her er prinsipper og et kort utdrag:
1. Respekt
Alle innsamlere skal opptre høflig og korrekt, og unngå det som kan forstås som press overfor potensielle givere. En
gave er alltid frivillig og det er giveren som setter premissene.
2. Tydelighet
Tydelighet er viktig for å unngå misforståelser. Ved all innsamling skal organisasjonen og formålet være klart angitt.
Ved enhver innsamling hvor organisasjonene henvender seg personlig til publikum skal innsamleren være utstyrt
med synlige ID-kort.
3. Åpenhet
Organisasjonen må være åpne om alle forhold, både i forhold til økonomi og det
organisatoriske/styringsmessige.
- Organisasjonen skal tydelig kunne redegjøre for samtlige inntekter og kostnader.
Innsamlingsbøsser skal tømmes i nærvær av minst to personer.
4. Organisering
Ved at man håndterer verdier som forvaltes på vegne av giverne er det vesentlig at det er etablert rutiner og
bestemmelser som reduserer risikoen for mislig adferd.
- Givere må være myndige eller få samtykke fra foreldre eller formyndere.

- Dersom det benyttes innsamlere fra et lavere klassetrinn enn 5. klasse i grunnskolen, må innsamleren være
under tilsyn av en myndig person på stedet. ADRA anbefaler tilsyn av voksen for alle skoleelever.
5. Troverdighet
Troverdighet handler om organisasjonens håndtering av innsamlede midler og formidling av informasjon til giverne
om økonomi og innsamlingstekniske forhold.

Sikkerhet er alltid viktigst: Fokus barn og ungdom
Lokale arrangører har ansvaret for tryggheten og sikkerheten til barn og ungdom som deltar i
Hjelpeaksjonen, og vil vurdere risikoen for at skade kan skje og dermed foreta et tilstrekkelig tilsyn i
forhold til risikoen. Dette er alltid spesielt relevant når ikke-myndige personer under 18 år er involvert.
(Skolen: Opplæringsloven §12 – 1 –a: ”Tilsynet må være forsvarlig i forhold til risikoen for at skade eller
ulykke kan skje.”)
En skal be om skriftlig tillatelse fra foreldrene til at barn kan sitte på med buss eller privatpersoner.
Foreldre bør aksepterere gjennom skriftlig utsagn at deres barn kan kjøres av andre. Det forventes at en
opptrer adekvat i forhold til å vite at vedkommende sjåfør oppfyller kravene til sjåfører (har førerkort, ikke
er ruspåvirket, ikke er trøtt osv.), at bilen har ansvarsforsikring og er i forskriftsmessig stand, er EUgodkjent, benyttet forskriftsmessig (antall passasjerer, sikring av barn i bil m.v.).
Barn skal aldri gå alene i Hjelpeaksjonen.
Vi ønsker at hvert eneste barn skal ha trygge minner og gode opplevelser knyttet til Hjelpeaksjonen! I
innsamlingsdistriktet anbefaler ADRA høy voksentetthet. Unngå, gå vekk fra, situasjoner eller mennesker
med provoserende atferd.
Vi minner om oppfordringen fra de etiske retningslinjene: «Dersom det benyttes innsamlere fra et lavere
klassetrinn enn 5. klasse i grunnskolen, må innsamleren være under tilsyn av en myndig person på
stedet.» Dette gjelder skole og kirke! ADRA anbefaler at vi er sterkt konservative på dette feltet: Alle
barn uansett alder bør være under tilsyn av voksen.
Dersom det mot formodning likevel, med tydelig voksen tilstedeværelse, skulle oppstå ubehagelige
situasjoner, anbefales følgende:
- Unngå diskusjon med mennesker som mener at det dere holder på med er svindel og tøys og tull.
Diskuter aldri med mennesker som er ruspåvirket. Få barna raskt vekk fra situasjonen.
- Om en situasjon oppstår, ring politiet.
- Meld fra til lokal innsamlingsleder/rektor/andre ansvarlige.
- Meld fra om situasjonen og hvordan den har blitt håndtert lokalt til ADRA: gry.haugen@adranorge.no Tlf.
31 01 88 03/410 47 384
- Skriv ned hva som har hendt, og få attestasjon på din versjon av hendelsen.
- Snakk med barna om det som har skjedd. Sørg for at foresatte får god informasjon.

Innsamlingskontrollen
ADRA er medlem av Innsamlingskontrollen i Norge. Innsamlingskontrollen er registerfører for
Innsamlingsregisteret og innsamlingsbransjens frivillige organ for selvjustis. Gjør deg kjent med stiftelsens
nettside, - og finn ADRA!
ADRA Norge er registrert som Innsamlingsorganisasjon gjennom Innsamlingskontrollen.
Innsamlingskontrollen er medlem av ICFO, International Committee on Fundraising
Organizations.

BEGREPER:
Formålsprosent: Er beregnet som kostnader til formålet delt på sum brukte midler.
Innsamlingsprosent: Hvor stor del av innsamlede midler som er disponibelt til formålet etter fradrag for kostnader til
innsamling av midler.
Administrasjonsprosent: er beregnet som administrasjonskostnader delt på sum forbrukte midler.
Innsamlingskontrollens logo finnes alltid på Hjelpeaksjonsfolderen i tillegg til de fleste brosjyrer og materiell fra
ADRA Norge som har innsamling som formål.

VIKTIG: Innsamling på offentlig sted:
Det finnes en «tiggerparagraf» som tar for seg innsamling på offentlig sted:
§2-2 «Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller
gjøre bruk av høyttaler, må sende melding til politiet senest 14 dager før arrangementet. Det samme gjelder den
som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å foreta innsamling av penger, tigging, dele ut eller spre opprop,
annonser, reklame eller lignende, eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame. Ved innsamling av
penger må melding gis ved personlig oppmøte hos politiet, og man plikter å følge de anvisninger som blir gitt.»
Uadressert reklame og forsøpling:
Vi respekterer alltid ønsket om nei takk til uadressert reklame. (Markedsføringsloven)
Legg aldri Hjelpeaksjonsblader på dørmatter da dette både forsøpler og er med og forteller innbruddstyver at folk
ikke er hjemme! Det er leit når vi får telefoner eller e-post om slike overtramp. Heldigvis skjer dette svært sjelden, og
som oftest vil vi ha mulighet til å finne ut hvem innsamleren er i det aktuelle distriktet.

Pressemelding lokalt
MAL for pressemelding finner du i lenken med ressurser eller på ADRAs nettside: www.adranorge.no/ressurser
Slik går du frem:

Lokalpressen skriver om lokale saker. Du må altså lage en lokal vinkling til din pressemelding for at den skal
være aktuell eller interessant for avisen.
1. Send e-post til redaksjonen, eller finn ut hvilke journalister som skriver om tilsvarende saker i din avis.
Du finner e-post-adresser i avisen, på avisens nettside eller via Google.
2. Hvis du ikke får svar etter to dager: Ring. Presenter deg og fortell at du sendte en e-post for to dager
siden som du lurer på om de har fått. Benytt anledningen til å fortelle om det dere gjør for Hjelpeaksjonen
lokalt og beskriv hvordan dette er noe som vekker engasjement lokalt.
3. Dersom ingen fra avisen likevel skriver fra Hjelpeaksjonen: Gjør det selv! Journalister er ikke late, men
flere og flere redaksjoner arbeider med stramme tidsfrister og journalister må være allroundere på en helt
annen måte enn tidligere. Noen lokalaviser vil med glede ta imot en godt skrevet notis eller artikkel. HUSK
AT bildet er viktigst, også for avisens nettutgave! Ta alltid bilder for dokumentasjon!
(Husk alltid etiske retningslinjer, særlig ved bruk av bilder som legges ut på internett av barn, og sørg for
foreldretillatelse).
Og nå? Hent utkastet til pressemelding blant ressursene, lagre det med nytt navn som en vanlig word-fil og
jobb videre med pressemeldingen derfra!

ADRA Norges idebank for alternative innsamlinger:


Baklukeloppis: Du trenger å låne en parkeringsplass, et jorde, en idrettsbane el. lign. Alle tar med
sine egne ting som selges fra bilens bakluke eller et bord bak bilen. Etter arrangementet tar alle
med seg sine egne ting hjem. Deltagerne må kjøpe oppstillingsplass. Avgiften går til ADRA. Pengene
du tjener på salget kan gå til Hjelpeaksjonen eller det kan være valgfritt.
Café er kjempeviktig for inntjeningen. Lurt med forhåndspåmelding!



Tradisjonelt loppemarked m café (Med for- og etterarbeid)



Bruktboksalg m café



Fun-run, sponsorløp (eller gå) hvor deltagerne blir sponset
(Skoler: Se eget notis om gjennomføring fra skoleavdelingen i DNU)



Der folk er: Selge (eller gi bort) saft, vafler, sveler eller lignende.



Hårfrisyredag, merkelige t-skjorter, fargedag eller hattedag på jobb eller skolen. Kåring av den
merkeligste eller morsomste t-skjorten! 50 kroner fra alle som deltar!



Talentkonkurranse eller en annen slags forestilling



Kulturell aften med innslag fra flere land (musikk, poesi, mat etc.)



Bilvask, skifte dekk, andre tjenester



ADRA-konsert for rettferdighet, mot fattigdom, for fred, for framtid og håp. Kollekt eller
inngangspenger.



Markedsdag



Garasjesalg



Bøsseinnsamling/stand på kjøpesenter eller gågate. (Husk å søke om tillatelse hos senterleder eller
politi - i god tid!)



Plakatutstilling: Benytt ulike estetiske uttrykk og lag plakatutstilling om ADRAs arbeid



Organisere aktivitetsdag og bursdagsselskaper for andre - og la inntekten gå til ADRA.



Turdag eller ADRA-sporløype/orientering med poster.



Verksted hvor barn og voksne, speider eller skoleelever lager ting for salg. Eksempel kan være lys,
dekorasjoner eller andre ting som sys eller snekres.



Maleriauksjon.



Rettferdighetsdag: En arbeidsdag hvor du maler, passer barn, raker løv, vasker hus etc. Pengene du
tjener gis til ADRA! (etter mønster fra Operasjon Dagsverk)



Spillekveld: en kveld med ulike brettspill hvor en tar entre.



Lag en digital innsamlingsbøsse for og med menigheten. Del i sosiale medier.
http://minaksjon.adranorge.no

Salg av støtteannonser
Det er mulig å selge støtteannonser til inntekt for ADRA. Dette er annonser for små eller store bedrifter
som blir trykket i ADRA Norges årsrapport. Bedriftene kan føre utgiftene til annonse som
fradragsberettiget kostnad. Kontakt ADRA eller erfarne innsamlere som samler inn hos bedrifter dersom du
tror at dette er en innsamlingsmetode som passer for deg. Salg av støtteannonser krever litt forberedelse,
men er en måte å nå næringslivet på som kan være effektiv. For deg som synes det er vanskelig å ringe på
dører, kan noen bedriftsbesøk være midt i blinken.
Begynn hos din egen arbeidsplass og be om en bedriftsgave til HJelpeaksjonen!

Hvorfor?

Nøkkelperson i eget liv
Yrke og jobb til minoritetsungdom
i Myanmar
FOKUSPROSJEKT: I år gir vi fattige ungdommer fra
minoritetsområder i Myanmar (Burma) en praktisk yrkesutdanning,
lærlingplass og hjelp til å starte en egen bedrift.
Ungdom som prioriteres til yrkesopplæringen har ofte droppet ut av skolen
eller de har en funksjonsnedsettelse. NÅ får de muligheten til å være
NØKKELPERSONER I SINE EGNE LIV!
Bakgrunn
Gjennom ADRAs langsiktige utdanningsprogram har ADRA de siste årene bygget grunnskoler i
avsidesliggende områder i Myanmar, samt jobbet med videreutdanning av lærere, rektorer og
foreldregrupper/skolestyrer.
I Myanmar har det generelt vært en nedgang i fattigdom de siste ti årene. Til tross for dette er det fortsatt
stor fattigdom i avsidesliggende områder og blant minoriteter. Skolereformene når ofte ikke barna i
minoritetsområdene, og antall barn som dropper ut av skolen er høyt; 6 av 10 barn slutter på skolen i
ungdomsskolealder.
Hva gjør ADRA
ADRA bygger skoler for flere klassetrinn, men fokuserer spesielt på yrkesutdanning og har blant annet
bygget flere klasserom på en yrkesskole i Karen-staten. Her prioriteres arbeidet med å få ungdom som har
sluttet på skolen til å komme tilbake, samt å inkludere ungdom med funksjonsnedsettelser.
ADRA tilbyr praktiske fag som mekanikk, data, søm, frisør, jern- og metall, hotell- og restaurantfag og
elektrolinje. Elevene rustes for arbeidslivet gjennom kurs i regnskapsføring, kundebehandling og andre
viktige livsferdigheter.

En utdanning som gir store ringvirkninger for familier og samfunn
Takket være Hjelpeaksjonen har ADRA mulighet til å ta imot Norad-støtte. Ungdommene som får denne
hjelpen – får livene sine totalt forandret. Håpet tennes i øynene deres! Takket være Hjelpeaksjonen kan vi
nå fram med yrkesopplæring der det trengs mest. Yrkesfaglig opplæring for èn elev koster kr 900,- per
måned og dekker alle utgifter.
Når du bidrar til årets Hjelpeaksjon – er også du en viktig nøkkelperson for ADRAs arbeid!
Penger fra Hjelpeaksjonen benyttes i Myanmar over en tidsperiode. Inneværende programperiode er på 5
år, og omfatter for tiden arbeid i Sør-Sudan, Somalia, Etiopia og Myanmar. Nytt program er i Niger og Mali.
Opp til 10 % av midlene settes til side for hjelp i forbindelse med katastrofer. Alle disse landene får del i
penger fra Hjelpeaksjonen.
Ditt arbeid for å samle inn penger til ADRA – gjør ADRAs arbeid mulig!

Den lille viktige skriften til slutt…
ADRAs visjon og mandat
ADRAs visjon er en verden uten urettferdighet og fattigdom der hvert
individ kan utøve sin rett til å nå sitt potensial og leve et verdig liv.
ADRA arbeider med mennesker i fattigdom og nød for å skape
rettferdig og positiv utvikling gjennom styrkende og myndiggjørende
partnerskap og ansvarlig handling.
ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og
nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i ca. 140 land.
ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk
eller religiøs tilhørighet.
ADRA Norge arbeider for likeverd, fred og forsoning gjennom bærekraftige utviklingsprosjekter innen hovedsakelig utdanning,
men også innen helse og matsikkerhet. ADRA Norges programmer fokuserer på hjelp til selvhjelp i aktive partnerskap som
bygger lokal kapasitet. Programmene legger særlig vekt på å bedre kvinners og barns arbeids- og livssituasjon med fokus på
menneskerettigheter, utdanning, demokratisk deltagelse og miljø. ADRA Norge er etablert som en selvstendig stiftelse med et
styre utpekt av eieren, Adventistkirken i Norge. ADRA Norge er registrert i Innsamlingsregisteret og medlem av
Innsamlingskontrollen i Norge og oppfyller kravene som Innsamlingskontrollen stiller for innsamling, regnskap og forvaltning av
innsamlede pengebeløp.
Fokusområder ADRA Norge arbeider for barn, kvinner og ungdom, minoriteter og andre marginaliserte grupper i land som er
eller har vært rammet av krig, katastrofer og fattigdom. Målet for arbeidet er å bekjempe ulikheter og gi mennesker mulighet til
medbestemmelse, tilgang til ressurser og muligheter til læring og utvikling slik at de kan delta og bidra aktivt til det samfunnet
som de er en del av.
Nødhjelp/katastrofehjelp
ADRA-nettverkets kompetanse og tilstedeværelse i 130 land, gir ofte mulighet for å respondere raskt når katastrofer rammer.
ADRAs nødhjelpsavdeling koordineres fra ADRA International i samarbeid med regionale ADRA i forbindelse med store
nødhjelpsinnsatser. De lokale ADRA samarbeider med relevante myndigheter og instanser som koordinerer de ulike
nødhjelpsinnsatsene. 10% av Hjelpeaksjonspengene benyttes til å gi hjelp i katastrofesituasjoner.
Utdanning: Mangel på kunnskap og utdanning er en viktig årsak til fattigdom og undertrykkelse. ADRA Norge fokuserer både på
tilgang og kvalitet i utdanning for barn, unge og kvinner i noen av verdens fattigste og konfliktrammede land. ADRAs
utdanningsprogram omfatter styrking og kapasitetsbygging av formelle skolesystemer, lese- og skriveundervisning for voksne,
samt yrkesopplæring og praksisplasser for utsatt ungdom.

Ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne!
Gry Haugen, ADRA Norge. Tlf: 31 01 88 03, e-post: gry.haugen@adranorge.no Bestilling av aksjonsmateriell rettes

til Solveig Krusholm: 32 16 16 70, solveig.krusholm@adventist.no eller til post@adranorge.no
#Hjelpeaksjon2018 #Hjelpeaksjon #ADRA Aksjonskonto: 3000.30.31000
ADRA org. nr. 977 143 454

