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1 . Time of Fast  2018/M 

“Y’s Men beskytter mig og tager sig af mig - Jeg lærer”

BAGGRUND YMCA Santiago har drevet socialt arbejde for under-
priviligerede siden 1920, og driver 2 væresteder for børn, 
unge og ældre. Y’s Men har været med siden 1942.  
Området er fattigt og stærkt social belastet med 
arbejdsløshed og vold.

PROJEKTET Ud fra værestederne fokuseres på at hjælpe børn og 
unge. De føler sig hjælpeløse og fremtidsløse. 
Projektet skal styrke deres sociale færdigheder, 
selvopfattelse og give dem hjælp til og viden om, 
hvordan de kommer ud af deres situation.
Sikre rammer, workshops, yoga, svømning – skal give 
følelsen af at høre til en gruppe og give selvværd.

INVOLVEREDE
MATERIEL

YMCA ansatte
Bøger og andet skolemateriel

BEGUNSTIGEDE 50-100 direkte   - 500-750 indirekte

FREMTID YMCA og Y’s Men fortsætter projektet

TIDSRAMME 12 måneder

ANSØGT BELØB 80.000 DKK                          Projektbeløb 150.000 DKK

Latin America - YMCA/ YMC Santiago, Chile



2 . Time of Fast  2018/H

BAGGRUND Y’s Men’s Club ”Lanna YMC ”bestående af unge tandlægestude-
rende er er charteret i 2018. Deres primære projekt er tand-
hygieine + omsorg for handicappede og ældre. Både den nye club
og den gamle Chang May YMC er meget aktive, og deres 
samarbejde med YMCA er forbilledligt.

PROJEKTET Handicappede unge fra fattige hjem er den mest udsatte 
gruppe i Thailand. Mange er egnede til universitet, men fuldt 
afhængige af økonomisk hjælp og hjælp som følge af deres 
handicap. De føler en høj grad af afhængighed. Universitetet 
har pt. 60 studerende med handicap.
Projektet skal hjælpe disse til at blive selvhjulpne og få dem 
involveret i frivilligt arbejde, blive ungdomsledere i YMCA, 
give dem selvværd og se mulighederne i eget liv.

INVOLVEREDE     
MATERIEL

ChiangMai YMCA og Chiangmai Lanna Y’s Men’s Club
Workshops I hele perioden.

BEGUNSTIGEDE 50-100 Direkte           100-200 indirekte 

FREMTID YMCA og Y’s Men fortsætter med mini-projekter

TIDSRAMME 18 måneder.

ANSØGT BELØB !05.000 DKK                                                      Projekt i alt 125.000 DKK

Asia - YMC/YMCA Chiang Mai, Thailand

“Smil, kærlighed og omsorg” - Hjælp til unge handicappede.
Fra at være modtager af hjælp til at blive aktiv samfundsborger.



3 . Time of Fast  2018/N 

“Uddanne unge marginaliserede kvinder”

BAGGRUND Kvinder har altid været marginaliserede og har lav status i 
det indiske samfund. Mange er analfabeter, arbejdsløse 
og ude af stand til at forsørge sig selv eller deres børn.
Den indiske stat har i disse år fokus på at højne kvinders 
livskvalitet.

PROJEKTET Projektet har til formål at undervise kvinder, så de bliver 
selvhjulpne – give dem selvværd og løfte deres status i 
samfundet.
Projektet giver generel undervisning og uddannelse i
tøjsyning og afsætning af deres produkter.

INVOLVEREDE

MATERIEL

Sy-undervisere, IT-instruktører, projektkoordinatorer og
afsætningslærere.
Indkøb af 20 symaskiner og tilbehør + syudstyr, under-
visningsmaterialer + computere til undervisningsbrug.

BEGUNSTIGEDE 360 direkte – 1.800 indirekte

FREMTID Er et fortsættende projekt, som vil blive drevet af Y’s Men

TIDSRAMME 12 måneder

ANSØGT BELØB 115.000 DKK                                              Projekt i alt 230.000

India: YMC/YMCA Karippal-Perumpadavu, Kerala



4 . Time of Fast  2018/O 

Træningscenter. Uddanne marginaliserede kvinder.

BAGGRUND Y’s Mens klubben har arbejdet med udvikling af 
fattige i 9 år og højne kvinders status i samfundet.
Området er fattigt og afsidesliggende.  De fleste 
kvinder er arbejdsløse og mange er enker. 

PROJEKTET Y’s Men støtter primært stamme-kvinder og enker 
til at få en anstændig tilværelse.
Projektet etablerer et træningscenter og giver 
undervisning i fødevareproduktion, med henblik 
på at de kan få job eller selv producere fødevarer 
til videresalg.

INVOLVEREDE

MATERIEL

4 uddannede undervisere + frivillige fra Y’s Men.
Maskiner til fødevarefremstilling. Mixere, røre-
maskiner køleskab/fryser, ovne, vakuumpakker, 
andet relevant udstyr.

BEGUNSTIGEDE 1500

TIDSRAMME 12 måneder

PROJEKTETS FREMTID Y’s Men har kommittet sig til at fortsætte projektet

ANSØGT BELØB 125.000 DKK                                    Projekt I alt 235.000

India - YMC/YMCA Pananchery , Kerala



5 . Time of Fast  2018/P 

“Lad alle se” – Øjenklinik og øjenscreening i fattigt område.

BAGGRUND Samarbejdspartneren er “Hope Society”, som i 30 år har 
haft hjælpeprogrammer over hele Indien med bl.a
HIV/AIDS-centre + et nødhjælpsprogram i Nepal.
Dette projekt fokuserer på blindhed. 
39 mio. (3%) indere lider af blindhed.

PROJEKTET Projektet er knyttet til FN’s VISION 2020 program, som 
har til formål at imødegå blindhed.
Meget blindhed kan undgås ved oplysning og tidlig 
indsats. 
Mange blinde kan helbredes med forholdsvis få midler.
Projektet etablerer en øjenklinik i et af de fattigste 
områder, og screener for øjenproblemer i området skoler.

INVOLVEREDE             
MATERIEL

Øjenlæge, lægeassistenter, behandlere.
Basalt klinikudstyr og udstyr til behandling og screening.

BEGUNSTIGEDE 30.000 mennesker vil få hjælp

FREMTID ”Hope Society” fortsætter projektet

TIDSRAMME 12 måneder

ANSØGT BELØB 140.000 DKK                                                Projekt i alt 220.000 DKK

India - YMC Bangalore Jayanagar



6 . Time of Fast  2018/C

Forebygge diabetes - “YMCA Diabetes Prevention Program”

BAGGRUND En stadig større del af USA’s befolkning lider af diabetes 2 og sen-
komplikationer herfra. Hyppigheden blandt sorte og latinoer er 
dobbelt så høj som hos hvide.
29 mio. (9%) har diabetes og 86 mio. (26%) har præ-diabetes.   
9 ud af 10 ved det ikke.
Diabetes kan ikke kureres, men forbygges og behandles. I fore-
byggelsen er oplysning og adfærdsændring vigtige redskaber.

PROJEKTET Projektet er under FN’s VISION 2020 program, som har til
formål at imødegå blindhed. 
Projektet henvender sig til mindrebemidlede, og har til formål 
at oplyse om farerne ved diabetes (senkomplikationer, så som 

blindhed, nyresvigt, paradentose, nervebetændelse, ampution). 
Oplæring i sundere levevaner, vægttab og fysisk aktivitet + 
mental træning i at være vedholdende. 25 lektioner af 1 time.

INVOLVEREDE             

MATERIEL

Professionelle undervisere
Træningsfaciliteter. Brochurer. Projektomkostninger generelt.

BEGUNSTIGEDE 10-50 direkte + 10-50 indirekte

FREMTID YMCA fortsætter projektet med offentlig støtte

TIDSRAMME 12 måneder

ANSØGT BELØB 80.000 DKK                                                     Projekt i alt 250.000 DKK

USA - YMCA Rowan County/YMCs South, Salisbury, Delaware



7 . Time of Fast  2018/F 

Uddanne unge i at generere indkomst

BAGGRUND Y Care Int. er YMCA UK’s internationale hjælpeorganisation.
Y Care har stor succes og erfaring i projekter som støtter/uddan-
ner/skaffer arbejde til unge sårbare i underudviklede lande.
YMCA Zimbawe er startet i 1968 og arbejder med at forene unge 
uanset stamme og sociale barrierer.
Mange års politisk ustabilitet har bragt Zimbabwe på afgrundens 
rand. En dagløn er under 2 USD, som ikke rækker til daglig 
underhold. Teen-age svangerskab er på 39%. Ufattelig høj 
arbejdsløshed især blandt unge. 

PROJEKTET Projektet adresserer unges problemer ved at etablere 
jobmuligheder og  give dem en levevej.
Projektet tilbyder sy-uddannelse, landbrugsuddannelse 
og træning i at udvikle/drive egen virksomhed. 
Planlægning, markedsviden, budget/regnskab, opfølgning

INVOLVEREDE           
MATERIEL

Zimbabwe YMCA og Y’Care International 
Symaskiner, computere, møbler mm 

BEGUNSTIGEDE 50-100 direkte, 500-750 indirekte

TIDSRAMME 12 måneder

ANSØGT BELØB 190.000 DKK                                                   Projekt i alt 425.000

Africa - Y Care International, / Zimbabwe YMCA



8 . Time of Fast  2018/B 

G’re dem selvhjulpne

BAGGRUND Hjemløsecentret har være i brug siden 1983, og har 
reddet livet for tusinder af kvinder og mænd. 
Centret har 12.000 overnatning p.a.

PROJEKTET Projektet har til formål at få overblik over personens 
uoverstigelige problemer og nedbryde disse i løsbare 
størrelser. Centret arbejder efter ”komme-hele-vejen-
rundt-modeller”. 
Personen skal selv være indstillet på det og involvere sig i 
løsningen. Projektet hjælper personen til erkendelse og 
løsninger for at komme ud af sine selvdestruktionsvaner. 
Projektet følger op og involverer behandlere efter behov.

INVOLVEREDE
MATERIEL

Behandlere, koordinatorer m.fl. 
Computere

BEGUNSTIGEDE 250 hjemløse mænd og kvinder

FREMTID Y’s Men’s Clubben fortsætter sin støtte til projektet

TIDSRAMME 12 måneder

ANSØGT BELØB CHF 20,380 

Canada: YMC Epsilon,  New Brunswick

Mental hjælp til hjemløse. Hjælp til at blive seljvhjulpne.



9 . Time of Fast  2018/D 

Uddanne unge, få dem i arbejde og etablering af socialcenter

BAGGRUND Albanien er et af de absolut fattigste lande i Europa. 
Lederen af YMCA Albanien har 20 års erfaring I 
arbejdet blandt udsatte unge.

PROJEKTET YMCA Tirana henvender sig til unge fra såvel Tirana 
som som fattige landsbyer. Projekt skal sætte udsatte
unge i stand til at komme ind på arbejdsmarkedet
gennem uddannelse og selvindsigt og jobsøgnings-
uddannelse. Deltagerne vil få opgaver på socialcentret. 
Projektet førsøger at finde uddannelsessteder og jobs.
Samditidig opgraderes YMCA-centret til et socialcenter. 

INVOLVEREDE

MATERIEL

Trænere, koordinatorer, lærere.
El-installation, computer, køleskab, bibliotekmøbler, 
varmesystem

BEGUNSTIGEDE 50-100 direkte, 1000-1500 indirekte

FREMTID YMCA fortsætter projektet + involverer tidligere elever

TIDSRAMME 18 måneder

ANSØGT BELØB 190.000 DKK                                     Projekt I alt 240.000 DKK

Europe - YMCA Albanian Centre ,Tirana



Tak for støtte -
DET NYTTER


