Lyst til å støtte vårt bistandsprosjekt?
Prosjektet: Elverum folkehøgskule
olkehøgskule driver et lite og kontrollerbart prosjekt i Kasese, vest i Uganda. Der
er det bygd to skoler i perioden 2004 og frem til i dag. Den siste skolen var et eget prosjekt kalt ”Fra
Spøk til skole”, hvor journalist Anders Bronken tok seg en spasertur fra Elverum til Drammen og
innkasserte kr 175000 etter et dårlig veddemål!
veddemål Elverum folkehøgskule er glad for at flere og flere
lokale krefter ønsker å støtte opp under det arbeidet vi gjør i Afrika. Vi ser at det hjelper. Her går
pengene direkte til skolene og dens ledelse,
ledelse og ikke via myndigheter og andre korrupsjonsfeller.
korrupsjonsfeller Vi er
imponert over den infrastrukturen de er i ferd med å skape, i et svært fattig område og med høy
arbeidsledighet.

Nytt prosjekt (planlagt over tre år)
Fra 10.september 2010 og til mai 2013
201 skal vi satse videre på våre to skoler, Rwenzori Elverum
Image Primary School og Rwenzori Elverum Image Secondary School.
1 Ferdigstille og innrede hostell (for de foreldreløse elevene som bor i fjellene -internat
internat for 25 barn)
Innen våren 2011
2 Begynne etableringen av en Planteskole (for å hindre avskoging og verdifull næring) Nytt bygg.
Innen våren 2011
3 Idrett & kulturskole. Ny tomt og nye anlegg for idrett. Utdanne/coache trenere og lærer på skolen
vår ,men også på andre lokale skoler. Kasese har et svært dårlig kulturelt ilbud.
ilbud
Innen november 2012
4 Videreføre Universitetsfondet ( hjelpe utvalgte elever gjennom utdanning)
2010-2013
5 Fortsett å få foreldreløse barn inn i skolene ogg etablere Elverum Image Cultural
Cultura Collage
2010-13

Inntektskilder for skolen.
Dette er private skoler og de har muligheter til flere inntektskilder: Kantine, datatjenester, bibliotek,
internat, salg av materiale/uniformer osv, kunst/kultur. Ikke mange Uganda - shilling, men de er i
ferd med å bygge opp et godt tilbud ved skolene. Dette er også en viktig del av hjelpen: Å la dem
skape en infrastruktur som kreerer fremdrift og ikke behov for mer bistandsøkonomi. Så langt
fungerer dette svært bra.
Fremtiden.
Veiledning og kursing blir stikkord for fremtiden. Drømmen hadde vært at vi kunne sende ned fagfolk
på ”ferie” i to – tre måneder. Da kan de oppleve et fantastisk Afrika og kanskje bidra med verdifull
veiledning innenfor alle tenkelige faggrupper. Dette er nedprioritert i bistandsarbeid; nemlig
veiledning om hvordan jobber bør utføres, budsjetteringer og konsekvenser ved
korrupsjon/underslag.
Andre midler.
Ved siden av dette fadderprosjektet så vil Elverum folkehøgskule fortsette sin panteordning i flere av
dagligvarebutikkene i Elverum, vi fortsetter også med adventsgryta vår. Samt vår egen
Maratonweekend (hvor våre elever jobber inn over kr 100000.)
Nyhet!: 7.oktober vil over 700 elever i Elverum delta i Aktiv for Andre. Et sponsorløp over 90
minutter hvor hele EFHS deltar. Her kan skoler også delta selv om de har lokale prosjekter de vil
støtte.
Rapport og info.
Dere som blir med på denne ”fadderordningen” vil få tilgang på rapporter om bruken av pengene.
Gjerne også bilder hvis dere vil. Elevene på Afrikalinjen skal sammen med to lærere til Uganda i
begynnelsen av Mars 2011. Om det er bedrifter som ønsker å støtte prosjektet så kommer vi gjerne
med bilder og et lite foredrag hvis tiden strekker til
Uansett: Vi på Elverum folkehøgskule er stolte av vårt engasjement i Afrika.

Vil du være med å hjelpe i år?
1

Sett inn kr 1200,- så er dere med , eller sett inn et valgfritt engangsbeløp eller
månedlig trekk(frem til sept 2011)

Bistandskonto: 6164 05 53064 (Husk navn og adresse!)
Med ønske om en riktig god høst … og vinter!

Elverum Folkehøgskule 10.9.2009

Geir Prøven
Elverum Folkehøgskole geir@elverumfhs.no

SAMARBEIDSAVTALE
mellom

KiwanisClubElverum(KCE)
og
(EFHS)
ElverumFolkehogskole

1. AVTALENS HENSIKT
Dette er en intensjonsar,talemellom partenesom fastleggerrammenefor et omforent samarbeid
pi omrider med felles interesserog mil, slik de er beskreveti pkt. 2 og3 nedenfor.Avtalen er
kommet i stand etter gjensidige sonderingerog har til hensikt 6:
- forene krefter i felles tiltak mot felles milgrupper
- legge rammenefor samarbeidetog regulereforholdene i fornoden grad.

2. INTENSJONSAVTALENS OMRADE
Avtalen omfatter samarbeidmellom Kiwanis Club Elverum og Elverum Folkehogskoleknyttet til
ulike aktiviteter for svakerestiltegrupper,lokalt i Elverum og tiltak i forbindelsemed
bistandsprosjekti Uganda,Afrika.
Samarbeideter forankret i en felles forstielse av verdigrunnlagog prioritering av tiltak for
svakerestiltegrupper for 6 oke dereslivskvalitet og omfatter barn i vanskeligstilte familier,
foreldrelosebarn, funksjonshemmedebarn og unge samt ensommeeldre.
Det forutsettesat konkrete tiltak beskrivessom enkeltviseprosjekter innenfor de hovedomrider
som er skisserti pkt. 3 nedenfor,og skal avtalesgjennom en dialog underveismellom partene.
Det er en forutsetning at samarbeidetskal skje innen de primere virkeomrider hos partene,og
skal foregi under hensyntagentil deresverdigrunnlagog milsettinger.
3. N,€RMERE OM PARTENES SAMARBEIDE
Samarbeidetskal skje som tiltak innenfor de to hovedomridene- "Lokale tiltak" og EFHS sitt
"Afrikaprosjekt". Aktiviteter innenfor dissehovedomridene er avtalt 6 kunne v&re:
a.
-

Lokale tiltak:
Turopplegg for funksjonshemmedebarn
Sommerleirskolefor vanskeligstiltefamilier
Sommerturut i det fri for ensommeeldre
Kveldsanangementermed ulike elevbidrag(eksempelvisforming, musikk,
bistandsprosjekt)- med muligheter for samarbeidmed MoteplassenElverum.

b. Afrikaprosjektet:
- Videreutvikling av fadderskapsprosjektet
i f m skoleprosjekteti Kasese
- Videreutvikling av Bistandsprosjektfor barn i fiellomridene omkring Kasese.
De enkeltetiltak beskrivesi egneprosjekter som fastsetteransvar,organisering,tid og varighet
og okonomiske forhold i hvert enkelt tilfelle. Aktiviteter der EFHS er hovedaktor skal i prinsipp
knyttes til EFHS' arenaer,lrerekrefter,elevengasjementog EFHS' muligheter for bespisningog
transport.Aktivitetene skal skje i "rene" grupper (funksjonsnivi, alder, kategori). Nir KCE er
hovedaktsr, fastsetterklubben selv arenaerog andrerammefaktorer;stotte fra EFHS avtalesfor
hvert tiltak.

4. DISKRESJON
Parteneforplikter segtil i hemmeligholdeall sensitiv informasjon som de fir fra den annenpart
som folge av denneavtalen, da det kan vrere forhold innen beggeparter og i milgruppene for
aktiviteter, som er av formell, praktisk og personlig karakter.Unntatt er slik informasjon som
partenehar blitt enige om er offentlig.
5. AVTALENS VARIGHET
Denne avtalen gjelder frem til 1. juni 2014. Ar,talen kan forlenges si lenge parteneonsker det,
etter dette tidspunkt.
Innen 31.12.2013skal partene,hver for seg,og i felleskapha evaluert avtalenog de prosjekter
som folger derav, og eventuelleendringer settesi kraft ved en fornyet avtale av 0L06.2014.
Avtalen kan sies opp av partenemed seksmineders gjensidig oppsigelsestid.Arrangementersom
er avtalt at skal gjennomfores,og som eventueltgir av stabeleni avtalensoppsigelsestid,skal
gjennomforesog bevilgede midler skal brukes.Alle prosjekter som opprettesetter avtalenspkt 3,
bor inneholde forholdsregleri tilfelle oppsigelseav avtalenfsr densutlop.
6. @VRIGEBESTEMMELSER
Innspill eller uttalelsertil media om denneavtalen,og om aktiviteter eller prosjekter som har sin
bakgrunn i denneavtalen, skal utformes i samarbeidog etter avtale mellom partene.I all PR og
informasjon om felles prosjekter/aktiviteterskal beggeparter nevnesder det faller naturlig ut fra
den enkelteparts rolle/innsats.
Parteneer klar over at de inngir en avtale som i vesentlig grad bygger pA intensjonersom er
rettslig forpliktende. Partenevil vrereerstatningsansvarlige
for tap som mitte skyldesillojal eller
usaklig opptredeni forhold til hva nrervrerendeavtale med rimelighet gir forventninger om. Dette
innbefatter kostnaderhos entenElverum Folkehogskole eller Kiwanis Club Elverum i
forbindelsemed investeringer,oppstartskostnaderogleller driftskostnaderi konkrete prosjekter,
som det gjennom denneavtale, er ar,.taltskal gjennomfores.

Elverum, den 2.mu201I

For Folkehogskoleni Elverum

For Kiwanis Club Elverum
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