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1 100% av innsamlede midler går til formålet 
I Aksjon Vennskap går alle innsamlede midler direkte til prosjektet eller til studenten; 100%. 

Penger overføres til vår stiftelse i Ukraina, Ray of Love, pr prosjekt og pr student. Alle 

overføringer kan dokumenteres. Vi har noe administrative kostnader; kostnader til revisor, 

kostnader til prosjektledelse, etc. Slik kostnader dekkes av egne midler i Aksjon Vennskap. 

Lederne i Aksjon Vennskap betaler selv for reiser til Ukraina.  

2 Vi trenger støtte til studentene 
Barn fra barnehjem skal bli leger, advokater, journalister, lærere, dataspesialister, frisører og 

bakere. Vi støtter 27 studenter. 12 av dem mangler sponsor. Har du lyst til å være med å 

hjelpe? 
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• Det koster 80 USD å støtte en student i en måned; 960 USD pr år!  

• En student kan deles på flere sponsorer  

• Studentene lager 3 rapporter hvert år som sendes til de som støtter 

 

Aksjon Vennskap har et godt opplegg: 

• Oksana er prosjektleder for studentprosjektet 

• Vi har signert kontrakt med hver student 

• Hver student har en fadder som følger opp  

3 Pluss prosjekter 
Pluss prosjekt er et prosjekt som barnehjemmet søker støtte til fra den Ukrainske stat. Det 

trengs en sponsor som kan bidra med ca 10% av kostnadene. Aksjon Vennskap tar rollen som 

sponsor og utløser ca 90% av kostnadene fra staten. 

3.1 Pluss prosjekt: Gangveier på barnehjemmet i Lviv. 

Prosjektet kostet 200 000 NOK og Aksjon Vennskap har bidratt med 7000 NOK. Nå er 

gangveiene ferdig 

  

 
 

3.2 Pluss prosjekt: Oppussing gymsal på barnehjemmet i Rava 
Ruska 

 
Blir ferdig i løpet av sommeren 
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3.3 Pluss prosjekt: Datarom på barnehjemmet i Demna  

Barna på barnehjemmet i Demna gleder seg til å få moderne datautstyr 

 

 
 

Vil du være med å finansiere et Pluss prosjekt? 
 

4 Nye vinduer og ny gymsal på barnehjemmet i Rava 
Ruska 

Elevene på Frogner Ungdomsskole samlet inn penger til 32 nye vinduer på barnehjemmet i 

Rava Ruska. De er installert i spisesalen og i gymsalen. 

 

 

 
 

Aksjon Vennskap støtter et Pluss prosjekt på barnehjemmet i Rava Ruska hvor hele gymsalen 

skal pusses opp. Prosjektet koster 15000 USD og Aksjon Vennskap støtter med 1500 USD. 

Uten oss hadde ikke prosjektet blitt gjennomført. Myndighetene forlanger en sponsor. 

Gymsalen blir ferdig i løpet av sommeren. 
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5 Mer soveplass på barnehjemmet i Dobromil 
Elevene på Bingsfoss Ungdomsskole har samlet inn penger til å bygge kontorer slik at barna 

får frigjort flere rom til soverom. Prosjektet er underveis og blir ferdig i løpet av sommeren. 

 

 
 

6 Bleier til gamlehjemmet i Lviv 
Igjen har Aksjon Vennskap støttet med 7000 bleier til gamlehjemmet i Lviv. De koster 49000 

NOK.  Av de 360 beboerne er det 150 som ikke kan gå. Myndighetene kjøper bare bleier for 

ca 8 måneder. Aksjon Vennskap har støttepartnere i Harry Wold og Fishfeed AS. Vi trenger 

mer støtte til dette prosjektet. 
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7 Musikk instrumenter og datautstyr venter på 
importtillatelse til barnehjemmet i Chyriv 

Vi skal sende 2 paller med 61 lekre datamaskiner I tillegg får hornorkesteret 26 instrumenter 

pluss komplette draktsett til alle musikantene. Et norsk hornorkester fikk laget nye drakter, 

men fargen på logoen var feil, så da har vi fått alle draktene. Det blir kjempestas. 

 

 

8 Hva er Aksjon Vennskap? 
Aksjon Vennskap er en stiftelse som hjelper vanskeligstilte mennesker i Øst-Europa. Aksjon 

Vennskap arbeider for å utvikle fellesskap mellom de som hjelper og de som får hjelp på et 

kristent verdigrunnlag 

 

Vi driver prosjekter som 

• hjelper de svakeste   

• dekker definerte behov  

• når fram til de som skal ha hjelpen  

• gir mulighet for nært samarbeid med de som får hjelp 

 

I Ukraina samarbeider vi med Lviv Theological Seminary i stiftelsen ”Ray of love”. 

Studentene ved Lviv Theological Seminary besøker barnehjemmene systematisk og tar seg av 

barna.  

 

Vi har full kontroll – alle innsamlede midler brukes til å gjennomføre prosjektene. 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 
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