Rapport fra 16. juli 2019

Y’s Menetternes Internationale Projekt 2018-2020
Vejledning af unge arbejdsløse og start på sociale aktiviteter i Tirana
Lederen af projektet er Egla Lula, og vi er meget heldige at have Egla til at holder os orienteret om
udviklingen i vores projekt projektet. Hun gør rapporterne meget tilgængelige.
Den anden gruppe af unge mennesker, som gennemfører kurset har samlet vigtige færdigheder. De
har undersøgt arbejdsmarkedet og tilgængeligheden af korte praktikpladser. For at gøre dette er de
gået til virksomheder i nabolaget for at analysere den type arbejde, der er til rådighed og de
nødvendige færdigheder.

Hver dag starter og slutter med spil for både at forbedre dynamikken i gruppen og for at hjælpe dem
med at føle sig som en gruppe, der ønsker at hjælpe hinanden med at nå deres mål.
I løbet af maj og juni startede nogle af gruppen faglige kurser, som de har valgt, baseret på hvad de
er interesseret i. På møderne på KFUM deler disse studerende deres oplevelser med de andre
deltagere for at hjælpe alle med at forbedre deres liv og faglige færdigheder.

En af de studerende har startet et
madlavningskursus, så han lavede pandekager
til gruppen med hjælp fra en anden deltager.

I maj blev der arrangeret en studietur, hvor den aktuelle gruppe var sammen med den tidligere
gruppe og nogle Caritas modtagere. Sammen besøgte de et lokalt feriested i nationalparken
Divjaka-Karavasta og havde mulighed for at se nogle af de erhverv, som var i området – tjenere,
kokke, bartenders, sikkerhedsvagter osv. De besøgte også stranden og havde nogle sociale
aktiviteter. Alle deltagerne rensede stranden.
Den næste del af vores projekt er oprettelsen af en klub, så jeg ser frem til denne spændende fase,
hvor vi kan hjælpe flere unge.

Jeg vil gerne takke alle Y’s Menette-klubber, som støtter vores internationale projekt, og jeg vil
også gerne opfordre alle klubber, der ikke har doneret endnu til at overveje det.
Vi kan og vi gør en forskel.
Y’sly
Joy

