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1.

Introduksjon
KONTAKTINFORMASJON
Adresse
E-post
Telefon:
Hjemmeside

c/o Marie L. Tyldum, Ålgårdsveien 3C, 4331 Ålgård
post@skapems.no
+47 97 10 31 17
www.skapemulighetersammen.no

Skape muligheter sammen sin visjon er å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras, for
en fremtid der den enkelte kan bruke sine iboende egenskaper til å bidra positivt i sitt liv og samfunnet
som helhet. For å nå denne visjonen arbeider vi gjennom tre mål:
•
•
•

Utdanning – stimulere barn og unge til kritisk tenkning og legge et grunnlag for solidaritet, tillit
og samarbeid.
Helse – bidra til å betre barn og unges fysiske, psykiske og ernæringsmessige situasjon, og på
denne måten øke livskvaliteten til den enkelte.
Sosial utvikling – tilrettelegge for at barn og unge kan utvikle seg sosialt innenfor trygge
rammer og i et trygt miljø.

Års- og aktivitetsplan 2022 er et dokument som beskriver Skape muligheter sammen sitt planlagte
arbeid i 2022 for å oppnå vår visjon og målsetting. Dette dokumentet presenterer tiltak for hvert mål,
og en månedlig plan som beskriver aktivitetene som er planlagt i 2022.
Et av hovedmålene for 2022 er å fortsette arbeidet med å gjøre Skape muligheter sammen mer synlig
og kjent som organisasjon i Norge, og bli flinkere til å få ut informasjon om aktivitetene som
gjennomføres.

2.

Tiltak

For å oppnå målet, vil Skape muligheter sammen starte et helhetlig program for barn og unge i
Granadita, som integrerer utdanning, helse og sosiale aktiviteter. Programmet fokuserer på de fire
temaene verdier, helse, miljø og bærekraft, og politisk historie, som det vil undervises igjennom året.
Programmet vil være to ganger i uken, der 15 eller flere barn og unge vil få et måltid, leksehjelp, i tillegg
til foredrag. Ved enkelte aktiviteter vil flere barn og unge kunne delta. Programmet er under utvikling,
og vi vil i løpet av året ferdigstille programmet.

2.1. Utdanning
Skape muligheter sammen gir studiestøtte til barn og ungdom for at de skal ha muligheten til å
fortsette skolegang sin. Målet i 2022 er å tilby studiestøtte til 20 elever, hvorav 10 på barneskolen, 4
på ungdomsskole og videregående skole (transport) og 4 til praktisk undervisning i sveising og snekring
i Granadita i kommunen La Ceiba, og i Roma i kommunen Jutiapa. I tillegg til dette støtter vi en elev på
videregående skole i La Ceiba, og en student på universitetet.
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Koordinatoren med ansvar for studiestøtte har møter med støttemottakere og eventuelle foresatte i
løpet av året.
Gjennom programmet vil det bli holdt foredrag om ulike temaer flere gonger i måneden.

2.2. Helse
15 barn og unge i Granadita i La Ceiba kommune vil få to måltid i uken i forbindelse med programmet.
Matsalen følger programmet og vil starte opp første uken i februar og avsluttes i midten av november.

2.3. Sosial utvikling
Vi tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge for å forhindre kjedsomhet og dårlige beslutninger. Arbeidet
er basert på fire hovedområder; (1) aktiviteter, for eksempel tegning, lage dag for å motivere barn og
unge. (2) Markering av viktige nasjonale og kulturelle dager. (3) Sosialt arbeid for å lære verdier. (4)
Program for alternativ til vold (PAV) for å gjøre enkeltpersoner mer i stand til å møte motstand og gi
dem verktøy til å unngå voldelige veivalg.
Grunnet COVID-19 vil vi redusere antall sosiale aktiviteter. Aktiviteter vi gjennomfører vil være i
samsvar med retningslinjer for smittevern. Aktiviteter med PAV gjennomføres gjennom året når det
lar seg gjøre.

2.4. Organisatorisk
Frivillige
Samlinger med frivillige i Norge og Honduras, vil starte opp når det lar seg gjøre etter myndighetenes
anbefalinger.
Pengebidrag
17 faste givere per 31.12.21. Målet er å skaffe 3 nye faste givere i løpet av 2022.
Innsamlingsaksjoner
Mål om 2 innsamlingsaksjoner i løpet av året.
Publisitet
Informasjonskanalene Skape muligheter sammen bruker er: www.skapemulighetersammen.no,
Facebook (ca. to ganger i uken), Instagram (ca. to ganger i uken) og halvårlige eposter til faddere (juni
og desember), nyhetsbrev (ca. en gang i måneden).
Digitale løsninger
Regnskapet i Norge føres i regnskapsløysinga til SR-Bank og regnskapet i Honduras føres i Excel. Solidus
brukes for faste givere, denne bruken skal utvides til å omfatte faste overføringer òg. Til
innsamlingsaksjoner vil man bruke Spleis, Vipps og/eller Facebook.
Wix brukes som tjener til hjemmesiden og epost er sett opp gjennom domeneshop.no.
Verdier
Verdiene; takknemlighet, samarbeid og tillit står sentralt og er fokus for arbeid vårt.

3.

Økonomisk støtte

Skape muligheter sammen mottar i all hovedsak midlene sine fra donasjoner i Norge.
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4.

Aktivitetsplan 2022
MÅNED
Januar

▪
▪
▪

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

HONDURAS
Fylle ut søknad og kontrakt for studiestøtte
og velge støttemottakere
Velge medlemmer i programmet.
Før skoleåret begynner: Ha et
informasjonsmøte, om Skape muligheter
sammen og hvordan vi arbeider, med hver
enkel foresatt og/eller støttemottaker for
studiestøtte.
Koordinatormøte (Honduras)
Administrativt møte
Kjøpe material til støttemottakere
Programmet m/matsal starter opp
Søppelrydding på organisasjonsområdet
Koordinatormøte (Honduras)
Sprøyting for Dengue
PAV
Programmet m/matsal
PAV
Gå tur med medlemmene i programmet
Koordinatormøte (Honduras)
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Tur til stranden med medlemmene i
programmet.
Plante blomster
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Plante blomster
Feire morsdag
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Plante blomster
Bålsamling med medlemmer i programmet
Sprøyting for Dengue
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Plante blomster
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Plante blomster
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Plante blomster
Feiring av barnas dag og nasjonaldagen
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)

▪

▪
▪

NORGE
Årsmøte (Norge)
Styremøte (Norge)

▪

Seminar – Teams app

▪

Styremøte (Norge)

▪
▪

Halvårsoppdatering fra
fadderbarna
Bekreftet deltaking på
messene i høst
Styremøte (Norge)
Seminar – personvern

▪

Styremøte (Norge)

▪

Bestille Bambusa-sokker

▪
▪
▪

Deltakelse Solamessa
Salg av Bambusa-sokker
Styremøte (Norge)

▪

-

SAKSFREMLEGG

November

Desember

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planting av blomster
Leir med programmet
Programmet m/matsal
PAV
Koordinatormøte (Honduras)
Plante blomster
Avslutting for året – programmet
Julemiddag

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salg av Bambusa-sokker
Deltakelse Kølherpavaljongen
Deltakelse Halsnøy
julemarked
Halvårs oppdatering fra
fadderbarna
Salg av Bambusa-sokker
Julebord
Styremøte (Norge)
Seminar – visjon, misjon,
objektiver og mål

