


 

Projekt TOF 20-01  

Projekt ansøger: Horzyon 
 

Co-Partners: 
Ingen på listen. Projekt godkendt af: 
Y Service Club of Geneva - CP Ingvar Wallin, Canada / Caribien Område - AP 
Murray Dunbar, Caribien - RD Sandra Hamilton 

Projektnavn: Espace Sûr - Et sikkert sted for piger og unge kvinder 

Projektplacering: Pétion Ville, Haiti 

Tidligere TOF-ansøgning: Ingen 

hurtig oversigt: TOF-midler anmodes om at støtte fortsættelsen og videreudviklingen af Haiti 
YWCA-programmer for piger i alderen 5 til 19 og for kvinder i alderen 20 til 35. 

Projektbaggrund: 
 

Haiti betragtes som det fattigste land på den vestlige halvkugle, det er kun ca. 
30% af pigerne, der afslutter gymnasiet. Siden 2015 har Horyzon arbejdet 
med YWCA Haiti for at hjælpe de mest sårbare piger og unge kvinder i alderen 
5 til 35 år, der bor i slummen i Port-au-Prince. I 2019 blev dette mangeårige 
program fra Haiti YWCA gennemgået af en ekstern evaluator og fundet meget 
effektivt og relevant. Diversificering af fundraising-partnere blev foreslået for at 
gøre det endnu stærkere, hvilket er en del af grunden til, at Horzyon er 
interesseret i at involvere YMI på dette tidspunkt. 

Projekt aktiviteter: Projektet består af ungdomscenterprogrammet for piger i alderen 5 til 19 år 
(sikkert rum, efter skolevejledning og sommerlejr). Piger lærer om ting som 
selvværd, deres rettigheder, hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse fra fagfolk. 
Fritidsaktiviteter som yoga, kunst eller dans tilbydes også. Skoleundervisning 
er også tilgængelig samt adgang til professionel psykologisk støtte. Den årlige 
sommerlejr tilbyder mindst 250 haitiske piger at bryde ud af deres daglige 
rutine i otte uger. Leadership Academy for unge kvinder i alderen 20 til 35 år 
når mindst 200 unge kvinder hvert år. Psykologer, lærere og eksterne 
eksperter sørger for træning i livsfærdigheder, og deltagerne garanteres et 
varmt, nærende måltid om dagen. 

Modtagere: Kvinder fra 5 til 35 år fra de fattigste sociale klasser i Port-au-Prince. Mindst 
350 piger og unge kvinder drager direkte fordel af programmet hvert år. 

•   Direkte: 350 – 500   •   Indirekte: 200 - 350  

Projektets bæredygtighed: Horyzon vil støtte KFUK Haiti i faseplanlægning, især ved at integrere 
resultaterne af evalueringen efter den estimerede TOF-finansieringsperiode på 
1,5 år. 

Fokus SDG: 5. Ligestillingsprojekt 

Frivillige: Uddannelsesspecialister, lærere, rådgivere, undervisere, der til enhver tid 
arbejder med unge kvinder. 

TOF Fund ansøgning: CHF 15 000 

Kriterier + CHF 15 000 Midler   CHF 
Sikret    250.000.- 

Løn eller Building% 30 %  

 

projektets budget: CHF 254 000 

  

TOF budget i CHF: 
 

 

 

Vare Antal Omkostninger alt  
frivillige mentorer for unge Centre (6) 1 3 800 3 800  
Ungdomslejr 1 6 000 6 000  
Events og uddannelse Udflugter 1 1 800 1 800  
sundhedskontrol, hiv / aids, 
Vaccinationer 

1 1 500 1 500  

frivillige mentorer Leadership 
Academy 

1 850 850  

Youth center Sikkerhed 1 1 000 1000  
Diverse 2 50 50  
I ALT:   15 000  

  

 



Projekt TOF 20-02  

Projektansøger: KFUM Siderno (Italien) 

Co-Partners: Ingen men Godkendt af Y's Men's Club Horsens, Danmark 

 

Projektnavn: 

Spil uden grænser - Sport og fysisk aktivitet for unge mennesker med 

Handicap 

Projektplacering: Siderno, Italien 

Tidligere TOF-ansøgning: Ja - i 2016, gennemført med succes gennem Y's Menettes 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at støtte integrationen af handicappede og dygtige 
personer i et universelt sportsprogram. Omkostningerne inkluderer betaling 
af projektkoordinator, trænere og lærere samt en rullestol tilgængelig bus og 
chauffør, forskellige sportsudstyr osv. 

Projektbaggrund: Siderno ligger i Calabria, en region hvor ca. 10% af skolealderen 
befolkningen er handicappet, og mindre end 2% deltager i regelmæssig 
fysisk aktivitet. KFUM Siderno har en lang historie, der understøtter 
kroppens velbefindende, og i 1950 skabte det byens første basketballhold. I 
2014 deltog det i YMCA's europæiske mesterskaber med en person med 
Downs Syndrome i truppen. KFUM driver i øjeblikket kørestolsbasket og 
planlægger at tilføje tennis, bordtennis og sejlads i de næste to år. 

Projektaktiviteter: Dette projekt forestiller træning / klasser på en time to gange om ugen, der 

vil hjælpe dem i henhold til deres specifikke handicap med at holde balance, 

mens de løber, dribler med bolden, råber, løber, passerer og spiller som et 

hold. Alle vores faste basketballspillere vil støtte programmet ved at spille 

med praktikanter og vise dem vigtigheden af at fungere som et hold for at nå 

ethvert mål. KFUM afsætter også fire timer om ugen til undervisningskurser - 

grafisk design, sprogkurser, håndværk og madlavningskurser. 

Modtagere: 15 unge med fysiske handicap forventes at starte i programmet.  

Dette antal forventes at stige med ca. 30% hvert år, efterhånden som 

kenskabet til projektet vokser. 

•   Direkte: 50 – 100     •   Indirekte:   500 - 750 

Projektets bæredygtighed: I løbet af de første to år vil handicappedes deltagelse gratis.  
Derefter vil KFUM Siderno arbejde for at sikre, at projektet er kendt i 
samfundet og erhverve yderligere sponsorering, der involveres af store 
virksomheder i området. Deltagerne bidrager også med en mindre årlig 
deltagelse på € 200 / år. Gebyret betragtes som støtte til mennesker med 
handicap, og sådan kvalificeres til refusion i henhold til det italienske Heath-
system (lov 104/92). 

Fokus SDG: 3. Godt sundheds- og velværeprojekt 

Frivillige: Maj 2021, generelle YMI-frivillige 

TOF-fond ansøgnning: CHF 12 036 
 

Kriterier + CHF 15 000 
sikrede 
fonde 

CHF 4 760 Flere Nej YMI / YMCA Nej 
(€ 4 500) Community Partnership 

løn eller bygning% 37,7% 

projektets budget: CHF 16 795 (€ 15 900) 

 TOF budget i CHF: 

 

 Vare Antal Omkostninger Total  

Projektkoordinator 1 1 585 1 585  

Forskellige lærere 4 625 2 640  

Coaches 2 1 000 2 115  

Buschauffør 1 800 845  

Bus platform for handicappede 1 1 585 1 585  

Computere 2 420 840  

kørestole 3 670 2010  

Diverse 8 52 416  
Total:   12 036  

 



 

Projekt TOF 20-3  

Projektansøger: KFUM Rusland 

Co-Partners: Y's Men Club of Tønsberg (Norge), KFUK / KFUM - Norge, Yaroslavl 

Zavolzhskiy Fond 
 

Projektnavn: 
Ingen ladt tilbage - Udvikling af velbefindende for ældre og skabelsen af en 

Y's Men Club Yaroslavl, Rusland 

Projektplacering: Yaroslavl, Rusland 

Forrige TOF-ansøgning: Ja - 2013, gennemført med succes 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at finansiere et sundt fritidsprogram primært for 
seniorer og pensionister gennem YMCA'er Yaroslavl og Dacha. TOF vil 
blive brugt til at købe forsyninger, såsom malingsmaterialer, udstyre 
mødelokaler korrekt, dække deltagertransport og måltider og betale lærere 
og undervisere. 

Projektbaggrund: På grund af utilstrækkelige pensionsordninger og overdreven mangel på 
sociale muligheder for ældre medlemmer af det russiske samfund, har 
ældre i landet en tendens til at falde i depression og dårlige vaner. Mange 
udvikler en afhængighed af alkohol. Det foreslåede projekt vil tilbyde 
sundere valg for social interaktion og produktiv fritid. Man håber, at forholdet 
til YMI Norge kan tilføre programmet et unikt mærke af internationalt 
fællesskab og til sidst føre til oprettelsen af en YMI-klub i Yaroslavl. 

Projektaktiviteter: Det foreslåede program vil omfatte følgende aktiviteter for seniorer: 
1.   Kunst- og danseklasser / terapi 

2.   Fremmede sprogklasser 

3.   Besøg på kulturelle steder / steder / naturvandring 

4.   Håndværk og projekter 

Modtagere: Ældre, mobile borgere af Yaroslavl og Dacha 

•   Direkte: 100 – 200     •   Indirekte:   500 – 750 

Projektets bæredygtighed: En aftale om systematisk økonomisk støtte fra Y's Men Club i Norge blev 
indgået med Yaroslavl Zavolzhskiy-fonden, hvis nuværende leder, Vitaliy 
Preobrazhenskiy, var bestyrelsesformand medlemskab af KFUM Rusland. 
Efter den indledende 18-måneders periode kan gebyrer hæves gennem 
fundraising-aktiviteter fra den forventede Y's Men Club of Yaroslavl. 

Fokus SDG: 3. Godt sundheds- og trivselsprojekt 

Frivillige: Februar 2022 og september 202, Engelsklærere 

TOF-fond ansøgning: CHF 15 000 
 

Kriterier + CHF 15 000 
Sikrede 
fonde 

CHF 16 000 Flere Ja YMI / YMCA Ja 
Community Partnerskab 

Løn eller bygning% 53 % 

Projektets total budget: CHF 31 000 

TOF Budget i CHF: 

 

 Vare Antal Omkostninger Total  

     

Akustisk konstruktion 1 200 200  

projektion udstyr 1 300 300  

kunst materialer 65 20 1 300  

Meals 300 10 3 000  

Transport 15 80 1 200  

Projektkoordinator løn 1 2 300 2 300  

lærere / trænere løn 1 2 700 2 700  

Financial manager 1 1 000 1 000  

Hjælpeprogrammer 3 333 1 000  

Dacha gasforsyningen 1 2 000 2 000  
Total:   15 000  

 



Projekt TOF 20-04  

Projektansøger: National Council of YMCAs India 

Co-Partners: YMI Area India 

Projektnavn: Unge Fredsskabere 

Projektplacering: Forskellige placeringer i Indien (ni regioner) 

Forrige TOF-ansøgning: Nej 

Hurtigt overblik: TOF-midler vil blive brugt til at støtte designet af moduler til fredsopbygning 
og konfliktløsning for unge voksne og til at gennemføre regionale programmer 
og specifikke fredsskabende projekter i sårbare samfund. 

Projektbaggrund: 
1 

Indien er en af de mest befolkede nationer i verden med mange etniciteter og 
et bredt spektrum af uddannelsesmæssige og økonomiske forhold. Dette er 
berigende, men i nogle tilfælde også splittende, især i de fattigere, mindre 
uddannede områder, hvor en tradition for mistillid, diskrimination og 
undertiden had til andre klasser / kaster og kulturer fortsætter med at blive 
overført fra generation til generation. Det er målet med det foreslåede projekt 
at give unge voksne evner til at løse konflikter positivt og forhåbentlig undgå 
fremtidige skænderier. 

Projektaktiviteter:   Dette projekt inkudere: 
To rundbordsdiskussioner i partnerskab med India Peace Center, World 
Vision India og Y's Men International India til at designe moduler til 
fredsopbygning og konfliktløsning for unge voksne. 

Opbygge to-dages programmer for YMCA India Regionale ledere i hver af de 
udvalgte ni regioner, for at dele konceptet og modulerne, sikre information i 
de forskellige lokale dialekter og sprog 

Etablere og gennemføre fredsskabende projekter baseret på resultaterne af 
specielt udviklet undersøgelse og spørgeskema 

  Evaluering og gennemgang af resultater. 

Modtagere: Dette projekt vil primært gavner omkring 500 unge i samfund, der er sårbare 

over for vold. Det vil indirekte hjælpe de ledere og personer, der er involveret 

i gennemførelsen. 

•   Direkte 500 – 750     •   Indirekte:  50 - 100 

Projektets 

bæredygtighed: 

Ved afslutningen af implementeringsperioden på omkring 18 måneder vil en 
undersøgelse bestemme programmets indvirkning og identificere mangler til 
yderligere udvikling / forbedring af modulerne. Efter en positiv evaluering 
forventes det, at KFUM Indien og andre vil yde støtte til dens fortsættelse. 

Fokus SDG: 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Projekt Frivillige: 2020 - datoer, der skal meddeles, enhver, der er fortrolig med mødeadmini-                            
stration og oplevelse af begivenhedsadministration og / eller med sekretær- 
og computerfærdigheder, der hjælper med rundbordsdiskussionerne 

TOF-fond ansøgning: CHF 15.000 (INR 1185000) 6393 CHF 

Kriterier + CHF 15.000   midler 
sikrede 

Flere Ja YMI / YMCA Ja 
(INR Community Partnership   Agreement 500000) 

Løn eller bygning% 0 % 

Samlet projektbudget: CHF(2125000) 

  Vare Antal Omkostninger Total  

rundt bord organisation / logistik 
understøtter 

2 122,5 245  

Concept deling møde 2 1 280 2 540  

Final runde bord 1  2 540  

regionale undersøgelse 9 62 540  

regionale programmer (50 personer x  
99 

 1 015 9)135  

Total:   15 000  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1WyDzoNCWTsiXZXBMuLjqAIBK5-Ulv6zm/view?usp=sharing


 

Projekt TOF 20-05  

Projektansøger: Y's Men's Club of Tiruvalla 

Co-Partners: YMCA Tiruvalla 

Projektnavn: Levebrøds Program for ledige kvinder / unge i oversvømmelse Berørte 

områder 

Projektplacering: Tiruvalla, Indien 

Tidligere TOF-ansøgning: Nej 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at hjælpe flere familier, der er ramt af Kerala-
oversvømmelsen, med at blive økonomisk uafhængige igen gennem 
opdræt af kvæg. TOF-penge leverer husdyr, træning og dækker 
standard veterinærudgifter i 36 måneder. 

Projektbaggrund: 
 

Kerala-regionen er udsat for oversvømmelser og oplevede betydelige 
vandskader i både 2018 og 2019. Som et hovedsageligt landbrugssam-                      

fund har adskillige familier i Tiruvalla-området lidt alvorlige tab med hen- 

syn til deres indtægtskapacitet ud over at miste deres hjem og materielle 

ejendele. Nu hvor de mest presserende behov hos den berørte 

befolkning er opfyldt, er det tid til at undersøge muligheder for at 

genskabe byens produktivitet og begrænse fremtidig sårbarhed. 

Projektaktiviteter: Projektet er opdelt i fem faser: 
 1. Screening af potentielle støttemodtagende familier 
 2. Møde og uddannelse af de udvalgte støttemodtagere 
 3. Køb / overførsel af kvæg 
 4. Overvågning af gennemførelsen gennem subsidierede veterinærbesøg         
ved hjælp af YMCA 
 5. Overførsel kvæg og træning til næste generation af trængende familier 

Modtagere: Direkte de fattige, landbrugsfamilier, der er valgt til programmet, og 
indirekte Tiruvalla-statsborgerskabet, som vil drage fordel af den 
forventede forbedring i den lokale økonomi som et resultat af 
projektet. 

•   Direkte: 10 – 50   •   Indirekte:   10 - 50 

Projektets bæredygtighed: Efter at de første 36 måneder er gået, forventes modtagerne at hjælpe 
med at fortsætte projektet ved at give mindst en kalv til en anden 
trængende familie og arbejde sammen med YMC Tiruvalla til sende den 
tilsvarende uddannelse 

Focus SDG: 8. Anstændigt arbejde og økonomisk vækstprojekt 

Frivillige: januar 2021 eller når som helst under implementeringen. Veterinær. 

TOF Finansiering Request: CHF 15 000 

Kriterier + CHF 15 000 Sikret CHF 0 Flere Ingen YMI / KFUM Ja 

Funds Community Partnership 

Løn eller Building% 0 

projektets samlede budget: Ikke erklæret men antages at være totalt anmodet TOF 

TOF budget i CHF: 

 

 Item Antal omkostninger Total  

valg kampagne INR 3000/4 dage   160  

Træning osv INR 10000/4   535  

Kvæg køber 10 1000 10 000  

Veterinære udgifter INR 
4000 / måned i 36 måneder 

  1 920  

Beredskab   2 385  
Total:   15 000  

  

 



 

Projekt TOF 20-06  

Projektansøger: Y's Men of Korea Chonbuk Region 

Co-Partners: YMCA Laos Luang Prabang 

Projektnavn:   Laos skole og hjemrenoveringsprojekt 

Projektplacering: Luang Prabang, Laos 

Forrige TOF-ansøgning: Ja, 2019 - mislykket (Dette er en genindlevering) 

Hurtig oversigt: TOF-midler anmodes om at levere råmaterialer til sovesal, cafeteria og 
skoleklasserenovering og hjælpe med at udstyre de opgraderede rum til de 
studerende. 

Projektbaggrund: 

 

Tidligt i 2019 besøgte de koreanske mænds læger Laos for at yde gratis 
lægehjælp til trængende. På denne rejse blev de ledsaget af en ekstra 
gruppe frivillige, der sluttede sig til turen for at udføre skole- og 
hjemrenovering i området. Dette blev gjort med succes. Men med tid og 
penge begrænsninger var deres arbejde begrænset. Korea-området håber at 
fortsætte sit ombygningsarbejde i Laos med fokus på skoler. Den koreanske 
Chonbuk-region med støtte fra Korea-området har allerede indsamlet 
midlerne til at dække rejse- og opholdsstedet for sine frivillige samt penge til 
at udstyre de renoverede computerrum med nye maskiner. Det de beder om 
hjælp fra TOF til at hjælpe med at betale for de nødvendige 
bygningsmaterialer og udstyr til at gennemføre de planlagte renoveringer i 
Laos. 

Projektaktiviteter: Genopbygningsarbejdet vil finde sted i lokale, forladte skoler med fokus på 
renovering af klasse og computerrum. Reparationer på sovesal og cafeteria 
kan også overvejes, samt forbedringer af hjem i fattige områder. Når 
computerrumsrenoveringen er afsluttet, skal rummet udstyres med moderne, 
nye maskiner. 

Modtagere: Studerende og familier, der får sikre og sanitære rum, der forbedrer deres 
generelle helbred og velvære. 

•   Direkte: Mere end 10 000 

•   Indirekte: Mere end 10 000 

Projekt Bæredygtighed: Denne projektfase forventes at vare mere end 5 år. Håbet er, at dette initiativ 
vil fortsætte på lang sigt, men der skal stadig findes midler til at støtte dette 
mål. 

Fokus SDG: 4. Kvalitet Education 

Project Frivillige: Februar 2021 bygge eller renovering specialist 

TOF Fond ansøgning: CHF 30 000 

Kriterier + CHF 15 000 
 

Midler 
Sikret 

CHF 40 000 Multiple YMI / KFUM Ja 

Community Ja   partnerskabsaftale 

Løn eller Bygning% Nej 

I alt Projekt Budget: 99 000 CHF 

TOF Budget i CHF:  Emne Antal Omkostninger  I alt  
Renoveringsmaterialer til projektet 1 30 30 000  
I ALT:   30 000  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1OKbFxHbMJ7KwZCoaQTTcgMvG-GVY3W_q/view?usp=sharing


 

Projekt TOF 20-07  

Projektansøger: Y's Men's Club of Bogota 

Co-Partners: YMCA Bogota 

Projektnavn: Forebyggelse af seksuel udnyttelse af børn og unge 

Projektplacering: Girardot, Colombia 

Tidligere TOF-ansøgning: Ingen 

hurtig oversigt: TOF-midler vil blive brugt til delvist at betale YMCA-programmer med det for-             
mål at overvåge og stoppe seksuel udnyttelse af teenagere i Giradot. Planlagte 
aktiviteter inkluderer kompetenceopbygning og ledertræning for sårbare unge 
ledsaget af familieworkshops og koordinering med kommunale agenturer. 

Projektbaggrund: Girardot er et sted med stor social ulighed. Det er en ferieby, der regelmæs-                     

sigt besøges af økonomisk stærke feriegæster, men det er også et sted med 

betydelig lokal fattigdom, hvor den nuværende ledighed er mere end 50%. 

Det er et perfekt miljø til seksuel udnyttelse, prostitution og menneskehandel, 

og byens fattige teenagere og unge voksne er i høj risiko. Indtil i dag er 

kommerciel seksuel udnyttelse af børn (CSEC) et problem, der skjult aner-            

kendes af regeringen, lokale agenturer, børnene osv., Men ingen taler åbent 

om det eller har beføjelse til at handle. Efter at have gennemført forskellige 

undersøgelser for at få et klarere billede af den aktuelle situation har YMCA 

samlet de nødvendige værktøjer til at begynde at tackle problemet. 

Projektaktiviteter: Dette projekt fokuserer på disse nøgleområder: 
1.   1. At styrke omkring 240 studerende (i alderen 12 til 16) fra to meget sårbare 

skoler - udsat for vold, stofmisbrug osv. - ved at give uddannelse om deres 
rettigheder samt tillid og færdighedsopbygningsaktiviteter, så de kan genkende 
deres valg og gøre sunde 

2.   2. Til sidst træner 30 af de ældre studerende til at blive den næste generation 
af lærere, der fortsætter programmet 

3.   3. Udvikling af stærke familiestrukturer og støttemekanismer gennem speciali-            
serede interventioner, workshops, osv., der inkluderer både forældre og børn 

4.   4. Styrkelse af samfund og institution gennem støtte til udvikling af bedre 
interne strukturer til at måle og håndtere hændelser af     CSEC mere effektivt i 
Girardot- 

Modtagere: Ca. 240 studerende, 30 undervisere, 100 familier 20 samfundsledere 

Direkte  350 – 500    Indirekte:  2000 - 3 500 

Projekets bæredygtighed Dette projekt forventes at fortsætte under YMCA Bogota og trin , som f.eks. 

træning af undervisere, der er på plads for at sikre bæredygtighed. 

Fokus SDG: 10. Reducer ulighedsprojektet 

Frivillige: August 2020 - socialarbejdere; Februar 2021 - ungdom program specialister 

TOF Fond ansøgning: CHF 29 948 

Kriterier + CHF 15 000 Midler 
Sikret 

CHF 39 179 Multiple        Ingen                YMI / KFUM Ja 
Community  partnerskabsaftale 

Løn eller Building% 43 % 

projektets budget: CHF 69 127 

  

TOF budget i CHF: 

 

 Vare Antal omkostninger Total  
Student aktiviteter 1 838 838  
Familieaktiviteter 1 11 911 11 911  
Arbejde med kommunale instanser 1 14 721 14 721  
Administration 1 2 478 2 478  
Total:   29 948  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1gHCRW4--YOoPmJZ73HwNOgGf59MUuE82/view?usp=sharing


 

Projekt TOF 20-08  

Projektansøger: YMCA Montevideo 

Co-Partners: Ingen på listen (godkendt af Y Service Club of Montevideo - brev) 

Projektnavn: Teen LT for opmærksomhed på børn i fattigdom Områder 

Projektplacering: Montevideo, Uruguay 

Forrige TOF-ansøgning: Ja, 2016 - afsluttet med succes 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at træne den næste generation af unge voksne, der 
vil fortsætte YMCA Montevideo-programmet, der tilbyder sunde 
efterskoleaktiviteter og muligheder for børn i Ciudad de la Costa, et fattigt 
samfund på udkanten af byen, hvor forældre (for det meste enlige kvinder) 
arbejder i Montevideo i mange timer og er tvunget til at overlade deres børn til 
sig selv i længere perioder. 

Projektbaggrund: 

 

Dette KFUM efter skoleprogram var planlagt til at løbe i 10 år. Men nu i det 
tiende år finder vi det meget vigtigt, at det fortsætter. For at dette kan ske, er 
der et presserende behov for at træne og udstyre de unge ledere, der vil 
betjene programmet i fremtiden. YMCA Montevideo vil tilbyde erfarent 
personale, transport, materialer osv. Det mangler dog de nødvendige midler 
til at køre den beskrevne uddannelse, der vil fuldføre programmet og sikre 
dets levedygtighed og god drift. 

Projektaktiviteter: 1. Gennemfør et lederuddannelseskursus fra april til februar med en 

ugentlig session for 30 teenagere i aldersgruppen 14 til 18, der 
understreger inddragelsen af piger. 

2.   Der vil også være en årlig lejrtræningsaktivitet, der finder sted over tre 

dage på YMCA Artigas Camp ved kysten af Rio de la Plata, hvor der 
tilbydes delt logi, delt ansvar, udendørs uddannelsesprogrammer og 
lejrevner (omkostninger CHF 2 200 pr. Lejr, i alt i 2 år CHF 4 400). 

Modtagere: Direkte 30 teenagere om året. Indirekte børn, der går i de fem grundskoler 
og fem børnepasningsenheder i det dårligt stillede samfund - omkring 1.000 

børn under 12 år og 300 familier. 

•   Direkte: 10 – 50   •   Indirekte:   1 000 - 1 500 

Projektes bæredygtighed  KFUM Montevideo vil fortsætte med at køre dette program og anvende midler 
fra sin årlige fondskampagne, der nu er rettet til La Teja-enheden 
(børnepasningscenter), så dette projekt vil blive selvbærende og blive en 
regelmæssig og vedvarende aktivitet i YMCA Montevideo 

Focus SDG: 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Projekt Frivillige: Ja, ekspert i lederuddannelse til enhver tid 

TOF-fond ansøgning: CHF 11 000 (CHF 5 500 om året i to år) 

Kriterier + CHF 15 000 Midler 

Sikret 

CHF 9 000 Flere Ingen YMI / KFUM Ja 

Community Partnership 

Løn eller Bygning% 20 % 

projektets budget: CHF 20 000 (i to år) 

  

TOF Budget i CHF: 

 

 Vare Ant
al 

Omkostnin
ger 

Total  

trænere lønninger 2 1 100 2 200  
Træningslejr koster 2 2200 4 400  
Transport af undervisere 1 1 100 2 200  
Diverse forsyninger 2 1 100 2 200  
ALT:   11 000  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1cTRJRQQD2wciwSa0MWzJZLRiY1sVWzM1/view?usp=sharing
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