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1 Aksjon Vennskap satser på Pluss prosjekter 

1.1 Hva er et Pluss prosjekt? 

Et 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 som støtter fra staten. 

1.2 Gjennomførte og planlagte Pluss prosjekter 

Barnehagen i Dobromil 

 
 

 

 

 

 

Barnehjemmet i Rava Ruska 
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Barnehjemmet i Demna 

 

 
Barnehjemmet i Lviv 

 

 
Barnehjemmet i Chyriv 

 

 
 

Pluss Prosjektene planlegges av ledelsen på barnehjemmene som søker støtte. Når støtte er 

innvilget, gjennomføres prosjektet av ledelsen på barnehjemmet. Sluttrapport leveres til 

myndighetene. Vi er 100% sikre på at Pluss Prosjektene gjennomføres etter planen. 

 

Vil du være med å finansiere et Pluss prosjekt? 
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2 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 og tar seg av barna.  

 

I Aksjon Vennskap går alle innsamlede midler direkte til prosjektet eller til studentene. 

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

overføringer 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.  

 

Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net 
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