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2 Om 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 som en del
av undervisningen og tar seg av barna.
Vi har full kontroll – alle innsamlede midler brukes til å gjennomføre prosjektene
Dette referatet dekker en reise til Ukraina for lederne i Aksjon Vennskap og en representant
for Betel Harestua. Hensikten var å følge opp bruken av innsamlede midler til de
gjennomførte prosjektene samt å planlegge nye prosjekter for 2012-2013.
Les mer om Aksjon Vennskap på www.vennskap.net

3 Barnehjemmet i Demna
Barnehjemmet i Demna er for 85 foreldreløse barn. Barna går på skolen som ligger inntil
barnehjemmet . Der går også 135 andre barn fra problemfamilier i Scole. Barna er på skolen
fra de er 6 til de er 17 år.
Barnehjemmet var gammelt og usselt. I 2010 samlet elevene på Allergot Ungdomsskole inn
penger til nye vinduer. Staten byttet varmeanlegget i løpet av høsten 2010; varmekjele,
radiatorer og rørsystem. Elevene på Allergot samlet i 2011 inn penger til 28 nye dører. I
tillegg har staten pusset opp gangen i internatbygget. I 2012 installerte Aksjon Vennskap
vannrensing i oppvarmingssystemet. Da økte innetemperaturen fra 6 grader til 16 grader
midtvinters. Elevene på Allergot Ungdomsskole har sørget for at alle har fått nye senger og
nattbord. I tillegg har Aksjon Vennskap gitt barnehjemmet et komplett tannlegekontor som
fungerer fint og er i bruk 2 ganger i uka. Det begynner å ta form Barnehjemmet i Demna.
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Prosjekt for 2013 ble diskutert. Ledelsen på Demna ville gjerne isolere loftet og pusse opp
soverom. Vladimir og Svetlana utarbeider en plan innenfor en ramme på 10 000 USD.
Aksjon Vennskap arrangerer sommerleir for barna som ellers ikke har noen aktiviteter om
sommeren. I 2012 var det 25 barn fra barnehjemmet pluss 20 barn fra problemhjem som gikk
på den samme skolen, som deltok på sommerleiren. Leiren ble beskrevet som vellykket og
ledelsen på barnehjemmet ville gjerne ha ny leir i 2013.

Sommerleir 2012
Vi diskuterte besøk fra Norge med elever fra Ungdomsskolene som støtter barnehjemmene.
Det er viktig å få til et opplegg hvor de norske elevene blir godt kjent med barna på
barnehjemmet. Svetlana og Vladimir lager et godt opplegg for besøket.
Vi diskuterte behov for støtte til utdannelse etter barna hadde avsluttet oppholdet på
barnehjemmet. Normalt er de på barnehjemmet til de er ferdige med 11. skoleår. Da er de 17
år gamle. På våren i det 11. skoleåret ble det gjennomført en test for å sjekke om elevene var
kapable til å gå på universitetet, til å starte på college eller ta en mer praktisk utdannelse.
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Elever blir delt i kategorier
 Foreldreløse tar staten ansvaret for. De tilbys utdannelse på universitet, på college eller
på yrkesskole med alle utgifter betalt. Barnehjemmet har plikt til å følge dem opp
inntil de er ferdige med utdannelsen
 Halvveis foreldreløse kan få noe støtte fra staten
 Barn fra problemfamilier har vanligvis ikke noen som kan støtte dem med betaling for
utdanningsplass, bosted og mat. Noen kan få litt støtte, mens andre har ingenting.
På barnehjemmet i Demna var det 2 elever som slutter våren 2013 som ikke var foreldreløse.
Martina trenger støtte til utdanningsplass, til et sted og bo og til levekostnader
Nikolaj har familie i Lviv, men trenger noe støtte. For eksempel til utdanningsplass.
Vladimir og Svetlana utarbeider en skisse til opplegg for støtte til Martina og Nikolaj.
Gjennom denne prosessen vil vi lære hvordan Aksjon Vennskap/Ray of Love kan støtte
barnehjemsbarn til utdanning

Martina

Nikolaj

4 Barnehjemmet i Scole
Det bor ca 90 barn på barnehjemmet. Barna er fra 7 til ca 17 år. Ca halvparten har ikke
foreldre. Resten av barna kommer fra overtallige familier eller oppløste familier. De har ulike
former for psykiske handikap. Melvold Ungdomsskole har samlet inn penger til nye senger og
nattbord til alle, sportsplass utendørs og nye innerdører. I 2011 ble gymsalen pusset opp.
Gymsalen er viktig for de psykisk utviklingshemmede barna, og benyttes både i
undervisningen og i fritiden. I 2012 ble jenteinternatet pusset opp
Til vår overraskelse hadde staten byttet alle tak på barnehjemmet siden vi var der i April
I 2013 er det behov for å bytte 5 innvendige dører i jenteinternatet. I tillegg ønsker man å
pusse opp 2 klasserom; gulv, vegger og tak.
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Vi diskuterte besøket med studenter fra ungdomsskolene i Norge i April. Vi var enige om at
Rektor Oxana og Vladimir utarbeider et opplegg for besøket slik at de norske som besøker og
barna på barnehjemmet kan bli godt kjent med hverandre.
De trengte vaskepulver fordi staten ikke hadde finansiert dette for Oktober og November. 21
kg vaskepulver ble innkjøpt og overlevert.

Det var trist å måtte kjøpe inn vaskepulver. Det burde staten sørget for

5 Barnehjemmet i Borislav
På Barnehjemmet i Borislav bor det 113 barn med fysiske handikap.
Bingsfoss Ungdomsskole har tidligere samlet inn penger til å pusse opp alle badene i
internatet, til nye senger og nattbord til alle, til medisinsk senter for små barn, til nye dører, til
oppussing av spisesalen, til oppussing av soverom og til oppussing av klasserom.
Barnehjemmet begynner å bli fint. Ledelsen har en flott innstilling og får fram midler fra
myndighetene til oppussing i tillegg til det Aksjon Vennskap bidrar med.
Sommeren 2011 og 2012 ble det arrangert sommerleir for barna på barnehjemmet i Borislav
og for hjemløse barn i Borislav. Leiren ble finansiert av speidergruppa Royal Rangers på
Harestua. Ny sommerleir vil bli arrangert i 2013.
For 2013 har barnehjemmet i Borislav behov for å pusse opp 2 klasserom samt å bytte flere
innvendige og utvendige dører. Prosjektet vil bli planlagt snart og oversendt til Aksjon
Vennskap for vurdering.
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Nytt klasserom. Rullatoren på bildet hadde vi med oss i April
Behandling i varmt vann
Opptil 10 barn reiser hver uke til behandling i varmt vann i nabobyen. Det koster 3-4 USD pr
barn pr gang. For 6 mnd snakker vi om kostnader på ca 5000 kr. Vladimir vil planlegge dette
som et prosjekt som vi kan bruke for å finne finansiering
Operasjon
En gutt trenger en dyr operasjon for skjev rygg (skoliose), men mangler penger til
operasjonen. Operasjonen kan gjennomføres i Ukraina. Natalia and Vladimir estimerer
kostnader. Finner vi en mulighet for å hjelpe ham?
Utdanning
Det er 3 utdanningsnivåer
Universitet som er for de flinkeste
College er forberedelse til universitet som er 2-3 år
Profession er yrkesutdannelse som betales av staten
I år var det 20 barn som skulle ut i utdanning. 1 begynte på universitetet, mens 3 begynte på
College. 16 begynte på yrkesutdanning.
Natalea vil tenke på hvordan Aksjon Vennskap kan bidra til utdanning for barn fra
barnehjemmet i Borislav
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6 Barnehjemmet i Chyriv
Barnehjemmet er stort med ca 150 barn som er foreldreløse eller fra problemfamilier. I tillegg
til de 150 er det 295 barn som går på skolen. De bor i Chyriv og er enten fra problemfamilier
eller fra vanlige familier. Barna er fra 6 til 17 år. De får utdannelse i teoretiske fag til gymnas
nivå. Det er god atmosfære på barnehjemmet

Vi overleverte nydelige strikkede sokker som Astrid i Norge hadde laget
På barnehjemmet i Chyriv har vi byttet 54 senger, men det er fremdeles 100 gamle senger
som trenger å bli byttet ut. Til det trenger vi 76000 NOK. Aksjon Vennskap vil forsøke å
samle inn penger til nye senger
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Det trengs sårt 100 nye senger. De gamle er ikke gode å ligge i!
De ønsker seg også nytt tannlegekontor. Det gamle utstyret var fra 1960. Ingen av oss ville
satt oss ned i den tannlegestolen for å bli behandlet - rene torturredskapet. Aksjon Vennskap
vil prøve å skaffe 2 komplette tannlegekontor som barnehjemmet i Chyriv kan ta i mot. Det
ene skal være i Chyriv og det andre i Dobromil. Tannlegeutstyret skal være komplett med stol
med unit, kompressor og vakuumpumpe. Informasjon om utstyret skal skaffes og sendes til
Chyriv for godkjenning. Vi trenger verdiestimat og vurdering av slitasje. Stempler fra oss og
fra helsemyndighetene er nødvendig.

Tannlegeutstyret fra 1960 må byttes ut

7 Barnehagen i Dobromil
I Dobromil som er et kjempefattig område med 90% arbeidsløshet, strever de lokale
myndighetene med å gi et godt tilbud til barn fra fattige familier og problemfamilier. Vi
besøkte barnehagen som hadde 85 barn fra 2 til 6 år i 2 slitte hus. Barnehagen har super
ledelse som ønsker å få til noe med små midler.
Aksjon Vennskap byttet 6 nye innerdører i barnehagen våren 2012.
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Nydelige barn

Her er vinduene virkelig dårlige
Det er behov for 9 nye vinduer. Aksjon Vennskap garanterer for et prosjekt til 2500 USD. I
tillegg trengs det en ny innerdør for å utvide kapasiteten med 20 nye barn.
Vi besøkte også den lokale skolen hvor tannlegekontoret skulle etableres og diskuterte
praktiske forhold. Mottak arrangeres i samarbeid med barnehjemmet i Chyriv
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8 Seniorhouse i Lviv
På gamlehjemmet i Lviv bor det 360 gamle som ikke har slektninger som tar seg av dem. Det
er vanlig i Ukraina at barn og barnebarn tar seg av foreldrene. Derfor er det ikke mange
gamlehjem. Myndighetene gir bare penger til fyring, lønn, mat og medisiner.
Aksjon Vennskap finansierte bleier til aldershjemmet og 100 spaserstokker i 2012. Vi har i
tillegg gitt til sammen 6 rullatorer. Det er et uendelig behov for hjelp. Aksjon Vennskap
finansierer vi frukt og annen oppmuntring når studentene fra Lviv Theological Seminary
besøker de gamle.
De har 100 sengeliggende beboere som minst trenger 1 bleie hver pr natt. Bleier om dagen har
de ikke penger til. Med de pengene de har kan de kjøpe 12000 bleier, mens behovet pr år er
36000. De mangler 24000 bleier som koster ca 12000 USD. Aksjon Vennskap har garantert
for 2000 USD. Det trengs 10000 USD til for å dekke behovet for bleier om natten.

Det er bedre å være på gamlehjem i Norge. I Ukraina har de bleier bare til hver 3. natt.

9 Besøk på Child House 1
Child House 1 er et nytt barnehjem for oss. Hensikten med besøket var å vurdere behovet for
støtte.
Barnehjemmet som ligger i Lviv, var for barn fra 0 til 4 år. Etter at de fylte 4 år ble de flyttet
til Barnehjem 2 for barn fra 4 til 7 år. Deretter kommer de på vanlige barnehjem.
Barnehjemmet ble bygget i 1913 av østerrikerne. Det er en god bygning med tykke vegger og
god takhøyde. 300 jødiske barn ble gjemt på barnehjemmet under 2. verdenskrig. De lokale
myndighetene driver barnehjemmet. De får alt de trenger til daglig drift; lønn, mat, varme og
medisiner, men ikke noe til oppussing. De trenger å pusse opp taket på en del av bygningen.
Lekkasjer er et problem. De trenger også å pusse oppavdelingen for de minste barna
Det bor 57 barn på barnehjemmet. De fleste har psykiske problemer eller andre problemer.
Noen har aids.
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 1 er foreldreløs
 1 har en forelder
 1 har moren i fengsel
 54 kommer fra problemfamilier
Mange etterlates på trappa av enslige mødre. Noen kommer fordi foreldrene er syke. Noen
kommer fordi myndighetene tar barna fra foreldrene. Barna er fra 3 dager til 3-4 år når de
kommer.
Barna blir på barnehjemmet til de er 4 år, men de skiller ikke søsken så da kan enkelte bli der
lenger. En del av barna blir adoptert bort til foreldre i Lviv området. Noen blir også sendt
utenlands. Fosterhjem brukes også til en viss grad.
Vi bestemte at vi ikke kunne støtte dette barnehjemmet nå. Det er for fint der og ønskede
prosjekter er for store for oss. Adopsjon til Norge er en mulighet

Nydelige barn har fått bananer av oss
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