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Rapport – 16. februar 2021 - Y’s Menettes International Project for 2020 -2022
Sport og uformel uddannelse som redskab til at fremme sund livsstil bland sårbare
børn I Zaporizhya, Ukraine. Vi laver en udendørs sportslegeplads med motionsudstyr på
grunden til det regionale center, hvor forældreløse og fattige børn passes. Det bliver et samfundsmæssigt aktiv.
Viktor Serbulov fra KFUM, Ukraine, som er projektkoordinator, er glad for at kunne meddele
os, at den første fase af vores projekt er afsluttet med succes. Det byggefirma, som vi har
kontrakt med for at sanere grunden, har afsluttet det planlagte arbejde. Sportspladsen kan nu
opbygges, og det bestilte sportsudstyr er endelig ankommet. Det var planlagt at installere det
snarest, men på grund af – 15-20 grader og en masse sne og frost er det ikke muligt før tidligst til marts, hvor man håber at forårsvejret bliver mildere.
Viktor var også glad for at kunne informere os om, at repræsentanterne for det lokale KFUM
i Zaporizhya og den lokale Y’s Men Club mødtes i rehabiliteringscentret, diskuterede fælles
aktiviteter og underskrev et memorandum om samarbejde. Viktor behøver deres hjælp til at
gennemføre vores projekt, da han bor og arbejder i Ukraine 500 km fra Zaporizhya. Restriktionerne på grund af COVID-19 har gjort det vanskeligt for ham at komme frem.
Oprindeligt, da jeg kontaktede Viktor for at fortælle ham at Y’s Menetterne havde valgt at
støtte hans projekt, blev han meget glad, men han havde ingen ide om, hvem vi var. Jeg forklarede det så godt jeg kunne, og jeg var meget glad for at have vores Internationale håndbog
at henvise til. Jeg er stolt af det arbejde, vi Y’s Menetter udfører, og Viktor ved nu, at vi også
er en vigtig del af Y-bevægelsen.

Før rydning af grunden

Efter rydningen

Y’s Menetternes Internationale Projekt for 2018 -2020. Vejledning for unge om ungdomsbeskæftigelse og start af social café i Tirana, Albanien. Endelig rapport!
KFUM, Tirana modtog yderligere 6.000 CHF, som de fik på grund af jordskælvet, som havde
ødelagt deres bygning, så de måtte de finde en anden bygning og starte op igen. Derefter kom
Covid-19 nedlukningerne, mens de prøvede at færdiggøre det projekt, som vi havde stemt for
at støtte. Jeg har nu modtaget en endelig rapport med kvitteringer, som viser, hvordan midlerne er blevet brugt. Denne rapport og kvitteringer er nu sendt til IHQ. Følgende er en del af
den rapport, som jeg modtog fra Egla, leder af Tirana KFUM:
Hvilke mål var der for denne rapportperiode?
Målet for denne periode var at gøre en større indsats for, at den sociale virksomhed fungerer
med 4 unge som ledere, og at støtte deres integration på arbejdsmarkedet.
Hvilke mål blev opnået I perioden?
Støtte til personalet på kaffebaren (social
forretning) for at få ledelsen af den til at
fungere mere gnidningsløst, især under Covid-19 situationen.
Fremtidige planer –
For at få flere indkomster har vi brugt
KFUM’s projekt aktiviteter bl.a. “ Sund
alderdom og solidaritet mellem generationer”, som tilbyder psykosociale og medicinske tjenester gratis til ældre mennesker. Dette projekt støtter vi med at kunne tilbyde noget at
drikke og på den måde øge kaffebarens indtægter til at dække udgifter og forpligtelser. Vi har
startet et samarbejde med en NGO, der arbejder med tidligere ofre for menneskehandel. De
vil arrangere træningsdage og ønsker at bruge TOK, så de køber ikke kun drikkevarer men
betaler også husleje for den tid (timer), som de bruger TOK. Så på den måde forsøger vi at
forøge vore indkomster.
Vi prøver at bruge vore forbindelser og sociale medier til at øge antallet af kunder. Fra tid til
anden offentliggør vi fotos på KFUM’ links som instragram (ymca_tirana_albania) eller facebook khttps://www.facebook.com/YMCA-TiranaAlbania-1551374248412615 eller
TOK facebook side https://www.facebook.com/TOK-Y-Coffee-114254226981323
Jeg ønsker virkelig at takke Y’s Menetterne igen for, at I gav os og vore unge mennesker sådan en mulighed,
På vegne af alle Y’s Menetter ønsker jeg Egla og hendes team held og lykke,
Jeg beder også alle Y’s Menetter om at støttet jeres internationale projekter økonomisk
Husk at vi gør en forskel.
Y’sly
Joy

