


Projekt identitet             TOF 19 - 01 
Projekt ansøger: KFUM Senegal (Dakar) 

Hjælpepartner: Medicor Fondation 
Projekt navn: Oprettelse af den næste generation af iværksættere i landdistrikter i Cassamance 

Projekt sted / land: Ziguinchor, Senegal 

Tidligere TOF Applikation: Ja i 2010, Succesfuldt afsluttet i 2012 

Hurtigt overblik: TOF-midler vil blive brugt til at støtte opførelsen af et "Inkubation (trænings) Center" til et "Træning of Trænere" -program om 
landbrugstekniker i det sydvestlige Senegal. 
 Projekt Baggrund: Senegal er et land, der lider under ekstrem fattigdom og fødevaresikkerhed generelt. Cassamance-regionen er derudover 
ustabil på grund af en lav, men vedvarende civil konflikt mellem den senegalesiske regering og en lokal separatistgruppe. 
Dette betyder, at udvandringen fra området er meget høj, da lokale unge med mulighed for at forlade det gør for at forsøge at 
finde job i Europa. 
For at bekæmpe denne tendens har Senegal KFUM arbejdet i over 30 år for at øge beskæftigelsen og indkomsten for unge 
mennesker og deres familier, især dem, der bor i landdistrikter i konflikt. 
 Projekt aktiviteter: Efter afsluttet uddannelse ved Gaston Berger University i St. Louis, Senegal, vil kandidater blive sendt til Ziguinchor for at give 
undervisning på det planlagte Inkubation Center, hvor alt relevant landbrugsudstyr og -materiale vil være tilgængeligt til 
studerendes praksis. Ud over det bekræftede partnerskab med Medicor vil dette projekt arbejde med landbrugsafdelingen på 
Assane Seck University i Ziguinchor; PRODAC (Program des Domaines Agricoles Communautaires), et regeringsprogram 
med fokus på at tilskynde til iværksætteri og beskæftigelse blandt unge; og to nationale ngo'er med erfaring i at arbejde med 
unge, der lever med handicap (Handicap International, og det nationale center for handling mod miner i Senegal). 
 Modtagere: Ligeligt fordelt på unge mænd og kvinder ─ 10% af dem, er personer, der lever med et handicap. 

        Direkte: 100 – 200       •        Indirekte: 2 000 - 3 500 

Projektets bæredygtighed: Bygningen af Inkubation Center anslås til 12-18 måneder, hvorefter den vil blive opretholdt af indtægter fra produkter, der er 
solgt fra centret, donationer fra tidligere programmodtagere og sponsorer. Borgmestre i de lokale kommuner har forpligtet sig 
til at støtte udviklingen af landbrugsvirksomheder i deres lokationer, og der er underskrevet aftaler herom. Derudover vil unge 
mennesker have adgang til finansiering gennem Crédit Mutuel Senegal for at hjælpe med at udvikle deres forretninger. 
 Fokus SDG:    Anstændigt arbejde og økonomisk vækst 
 

 

Projekt frivillige: Ja i oktober 2020 

TOF Fund ansøgning: CHF 30 0000 
Løn eller Bygning % 6.02% 

Total projekt budget: CHF 497 543 

Midler der allerede er sikret: CHF 401 027 
TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 

Klasseværelse konstruktion 1 9 651 9 651 
Sanitetsblok 1 6 000 6 000 
Kyllingehus 1 5 991 5 991 
Gedehus 1 1 654 1 654 
Boliger 1 6 704 6 704 
TOTAL:   30 000 



Projekt identitet             TOF 19 - 02 

Projekt ansøger: KFUM Cambodia 

Hjælpepartner: Y Service Club i Phnom Penh 

Projekt navn: Fremme af Ungdom for Ungdom 

Projekt sted / land: Tangoun Village, Cambodia 

Tidligere TOF Applikation:   Ja – Ansøgning ikke vellykket (ikke korrekt godkendt) 
 Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes til at udvide det eksisterende ungdomsstyrkeprogram ved at oprette et efterskoleprogram, der tilbyder 
specifikke færdigheder 
og lederuddannelse samt sundhedsuddannelse og rekreative aktiviteter for lokale, fattige teenagere. 
 

Projekt Baggrund: 15 - 29-årige udgør i øjeblikket 43% af den cambodjanske befolkning, men 
forbliver marginaliseret i samfundet med begrænsede uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. I 2016 etablerede 
Kambodja KFUM sit ungdoms Styrkelses-program og unge institut, for at fremme sund levevis og give ledelsesuddannelse 
for unge mennesker i slumområder, hvor børn er særligt sårbare, udsat for misbrug og generelt usikre levevilkår. Børn fra 
disse samfund forlader ofte deres hjem tidligt og prøver at leve på deres egne måder på gaden og typisk involveret i stoffer. 
 

Projekt aktiviteter: Projektet har to primære mål: 1. Forbedre uddannelse og karriere 
Muligheder, 2. Forbedre sundhed og social velfærd. Inden for denne ramme er følgende aktiviteter planlagt: et 
efteruddannelsesprogram for vejledning; fotografering og grafisk designuddannelse; workshops for beslutningstagning og 
lederegenskaber; uddannelse om etablering af en sund livsrutine; rekreative aktiviteter. 
 

Modtagere:  Teenager fra slum områder omkring Phom Penh 

        Direkte: 100 - 200 
        Indirekte: 750 - 1 000 

Projektets bæredygtighed: Dette særlige program varer kun 6-12 måneder, men det antages, at det vil inspirere, interessere og støtte til fremtidige 
aktiviteter. Cambodja KFUM støttes også stærkt af APAY, som vil hjælpe med at sikre bæredygtigheden af dette initiativ. 
(APAY = Asia og Pacific Alliance of YMCA) 
 

Fokus SDG: 4. Kvalitetsuddannelse 

 

Projekt frivillige: Ja – juli 2019 
TOF Fund ansøgning: CHF 15 027 
Løn eller Bygning % 0% 
Total projekt budget: CHF 18 627 (USD 18 600) 
Midler der allerede er sikret: CHF 3 600 
TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 

Drenge & pige klub (efter skoletid) 1 5 027 5 027 
Teknologi initiativ (design osv.) 1 2 046 2 046 
Lederskab & iværksætteri 1 1 180 1 180 
Sundhed og socialt velvære 1 5 760 5 760 
Fritidsaktiviteter 1 600 600 
TOTAL:   15 027 



 
 

Projekt identitet             TOF 19 - 03 

Projekt ansøger: Mandeville Y Service Club 
Hjælpepartner: Ingen  
Projekt navn: Y’s Hope 
Projekt sted / land: Hope Bay, Jamaica 
Tidligere TOF Applikation: Nej 
Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at bygge en sovesal på 120 x 50 fods til 15 - 20 unge med psykiske problemer, især dem, der er i 

fare for selvmord, i samarbejde med New Hope Retreat Center. 
Projekt Baggrund: Selvmordsraterne i Jamaica er stigende og stiger med 30% i 2018 med 47 selvmordsdødsfald i 2017 sammenlignet med 61 i 

2018. 
 
Medlemskab af Mandeville Y Service Club, der primært er under 30 år, har kammerater og kolleger, som er ofre for misbrug, 
der lider af depression og selvmordstanker. Dette projekt har personlig betydning for dem. 
 
Mandeville Y Service Club har sikret 3 hektar jord til sit projekt, og campingfaciliteter er allerede blevet oprettet. 

Projekt aktiviteter: Y's Hope leverer heldagsture til hele dagen eller weekenden for skoler, kirker, ungdomsgrupper, KFUM, KFUK, Pigeguider, 
Drenge-spejdere, kadetter og enkeltpersoner. Helbredende behandlinger inkluderer: 

 Rådgivning 
 Kognitiv adfærdsterapi 
 Zoneterapi 
 Qui-gong 
 Åndelig retning 
 Kunstterapi 
 Familie terapi 

 Modtagere: Målgrupper er teenager drenge og misbrugte piger. 
         Direkte: 100 – 200                •        Indirekte: 350 - 500     

Projektets bæredygtighed: Bygningen af sovesalen anslås at tage 3-6 måneder. Rekreations hjemmet vil, når den er bygget færdig, opretholdes gennem 
indtægter modtaget fra bookinger. Christiana og Portland Rotary-klubber, som yder finansiering til at betale for personale- og 
faste omkostninger. Der forventes yderligere støtte fra skole- og kirkegrupper. 
 Fokus SDG: Godt helbred og velvære 
 

 

Projekt frivillige: Ja - i februar og april 2020 
TOF Fund ansøgning: CHF 29 048 
Løn eller Bygning % 99% af de anmodede TOF-midler, 24% af det samlede rekreationshjem projekt 

 Total projekt budget: CHF 120 862 
Midler der allerede er sikret: CHF 25 162, plus jord værdisat til CHF 65 574 
TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 

Bygnings materialer 1 20 024 20 024 
Arbejdskraft 1 9 024 9 024 
TOTAL:   29 048 

 



Projekt identitet             TOF 19 - 04 

Projekt ansøger: KFUM Kosovo 
Hjælpepartner: Y’s Men’s Club Gjakova, Y’s Men’s Club Harderness (Danmark) 
Projekt navn: Genbrugsbutik til styrkelse af unge mennesker 
Projekt sted / land: Prishtina, Kosovo 
Tidligere TOF Applikation: Ja – 2014 succesfuldt afsluttet (også genbrugsbutik som stadig er i drift) 
Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om fuldt ud at oprette og drive en ny velgørenhedsbutik i Kosova efter succes med et lignende projekt i 

2014. Penge er nødvendige for at leje lokationen, betale værktøjer og personale og for at udstyre pladsen ordentligt. 

Projekt Baggrund: På baggrund af succesen med den første butik, der blev oprettet gennem TOF-projektet 2014, ønsker KFUM at åbne en 
anden butik. Det primære mål er at levere pris overkommeligt tøj til de lokale fattige. Butikken vil dog også give beskæftigelse i 
området, hvor arbejdsløshed blandt unge er målt til næsten 50%, samt fremme genanvendelse og en cirkulær økonomi. 
 Projekt aktiviteter: Programmet indsamler brugt tøj i specielle containere, det vil sættes rundt om i byerne Gjakova og Pristhina. Donerede 
genstande indsamles fra containerne sorteret, renvasket og klargjort til salg i butikken af en kombination af lønmodtagere og 
frivillige. 
 Modtagere: Fattige familier, især mødre med babyer, og de få unge, der vil blive ansat i butikken. 

        Direkte: 200 – 350     •        Indirekte: 500 - 750       
Projektets bæredygtighed: Det anslås, at butikken kan være klar til at åbne inden for et år. Når den er operationel, kan den opretholdes gennem 

indtægter, der er opnået ved salg. Dette har vist sig muligt med 2014 genbrugs huset. 

Fokus SDG:    Anstændigt arbejde og økonomisk vækst 

 

Projekt frivillige: Ja – Maj 2020 
TOF Fund ansøgning: CHF 22 460 
Løn eller Bygning % 28% 
Total projekt budget: CHF 25 077 
Midler der allerede er sikret: CHF 400 
TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 

Leder af genbrugsbutikken (1 år) 12 200 2 400 
Personale (2 i 1 år) 12 340 4 080 
Butiksindretning 1 1 300 1 300 
Vaskemaskine 1 400 400 
tørretumbler 1 400 400 
Damp strygejern 1 100 100 
Kasseapparat 1 400 400 
Laptop og printer 2 340 680 
Beholder til indsamling af tøj 3 300 900 
Leje (1 år) 12 500 6 000 
Hjælpeprogrammer (1 år) 12 100 1 200 
Kommunikation (1 år) 12 50 600 
Transport (1 år) 12 150 1 800 
Marketing og reklamering (1 år) 12 100 1 200 
Synligheds materialer (skilte) 1 1 000 1 000 
TOTAL:   22 460 



Projekt identitet             TOF 19 - 05 

Projekt ansøger: Y’s Men’s Club Irinjalakuda 

Hjælpepartner: KFUM Irinjalakuda 

Projekt navn: Y’s Kendra for kvinder 

Projekt sted / land: Irinjalakuda, Kerala, India 

Tidligere TOF Applikation: Nej 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at udstyre et uddannelsescenter til at tilbyde forskellige uddannelser til ufaglærte, fattige kvinder 
 Projekt Baggrund: Kvinder er marginaliserede i det indiske samfund. Med reducerede muligheder for uddannelse er de uden mulighed for at tjene 
penge og blive økonomisk uafhængige. Y's Men's Club of Irinjalakuda har arbejdet i samfundet i mere end 34 år. Dette projekt 
sigter mod at udruste ugifte og fraskilte kvinder med salgbare færdigheder, der vil styrke og give dem mulighed for at forsørge 
sig selv. 
 

Projekt aktiviteter: Træning vil omfatte skræddersyning, lysfremstilling, madforarbejdning, fremstilling af papirposer og blomster samt vævning af 
tæpper. 
 Modtagere: Svage ugifte eller fraskilte kvinder 
         Direkte: 250 

        Indirekte: 1 000 - 1 500 

Projektets bæredygtighed: Opbygning og lancering af centret kræver anslået 6 - 12 måneder. Efter denne fase er Irinjalakuda Club forpligtet til at yde den 
nødvendige støtte til at holde programmet kørende. 
 

Fokus SDG: 5. Ligestilling mellem kønnene 

Projekt frivillige: Ja – December 2019, Februar 2020 

TOF Fund ansøgning: CHF 17 607 (INR 12,15,000) 

Løn eller Bygning % 55% 

Total projekt budget: CHF 33 435 (INR 23,12,000) 

Midler der allerede er sikret: CHF 15 858 (INR 10,97,000) 

TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 
Juki maskiner 6  5000 
Symaskiner, klippe- og låsemaskiner   2 130 
Køleskab, tørretumbler, bindere. Etc.   1 406 
Desktop printere med CPU, projektor   1 522 
Food processorer, maskiner, møbler   1 072 
Løn til undervisere, vicevært, 
forsyningsselskaber 

  3 768 
Scooter til levering   811 
Råvarer og andre udgifter   1 898 
TOTAL:   17 607 

 



 

Projekt identitet             TOF 19 - 06 

Projekt ansøger: Y’s Men’s Club Trivandrum North 

Hjælpepartner: National Association for the Blind (NAB), Kerala 

Projekt navn: Pleje- og terapicenter for mennesker med flere handicap 
 Projekt sted / land: Trivandrum, Kerala, India 

Tidligere TOF Applikation: Ja – 2001, 2005 og 2006, alle succesfyldt afsluttet 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at leje og udstyre centret såvel som at engagere personale. 
 Projekt Baggrund: NAB er allerede veletableret i området og behandler omkring 50 døve og blinde børn i sit eksisterende terapicenter i 
Trivandrum. På trods af sit formål er centret imidlertid ikke fuldt ud handicap tilgængeligt, med stejle indgangstrapper osv. Det 
er af denne grund NAB har forpligtet sig til at bygge en udvidelse, der vil blive ordentligt tilrettelagt til at imødekomme 
behovene hos dets fysisk handicappede patienter. 
Y's Men Club i Trivandrum North, der selv var aktivt involveret i at yde service til samfundet i de sidste 40 år. (og andre YMI-
klubber i området) har en lang historie med samarbejde med NAB, hvor mange klubmedlemmer også har æreskontorer i NAB. 
NAB driver allerede et trænings- og rehabiliteringscenter i mindesmærke om Past RD P. George. 
 Projekt aktiviteter: Det nye center, når det er afsluttet, forventes at give muligheder for mobilitetstræning (brug af elektrisk sukkerrør) Braille-
instruktion, samt passende erhvervsinstruktion og ressourcer til mere intensiv langtidspleje, hvor det er nødvendigt. 

Modtagere: Fattige børn med flere handicap 

        Direkte: 100 – 200         •        Indirekte: 200 - 350 

Projektets bæredygtighed: Opførelsen af den nye bygning forventes afsluttet i oktober 2019. Selvom der ikke forventes nogen indkomst, da tjenesterne 
vil være gratis for patienterne. Det forventes, at NAB med sin erfaring vil være i stand til at afsætte de nødvendige ressourcer 
til programdrift. 

Fokus SDG: 3. Godt helbred og velvære 

 

Projekt frivillige: Ja - november og december 2019 

TOF Fund ansøgning: CHF 21 675 (INR 15,00,000) 

Løn eller Bygning % 100% 

Total projekt budget: CHF 21 675 (INR 15,00,000) 

Midler der allerede er sikret: CHF 0 

TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 
Leje af grund (750 sq ft) = (70 m2) 750 23.10 17 325 
Havemøbler  1 450 1 450 
Vederlag til to ansatte 2 1 450 2 900 
TOTAL:   21 675 

   
  
  

 



 

Projekt identitet             TOF 19 - 07 

Projekt ansøger: KFUM LACA 
Hjælpepartner: Ingen 
Projekt navn: Forbedring af læringserfaringer for børn og unge i Latinamerika og Caribien 
Projekt sted / land: Seks KFUM'er inden for Latinamerika og Caribien Alliancen af KFUM 
Tidligere TOF Applikation: Ingen 
Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at subsidiere deltagelse af otte fremtidige Ungdomsudviklingsledere på en regional træning. 

Projekt Baggrund: LACA arbejder på at udvide sit efteruddannelsesprogram og søger at samarbejde med mindst seks KFUM'er i regionen, 
udnytte lovende praksis, dele innovative læseplaner og øge samfundsstøtte til fordel for flere børn og unge. 

Projekt aktiviteter: Uddannelsen af ledere vil fokusere på tre nøgleområder: 
1. Finde bedste praksis for at forbedre læringsoplevelser for børn og unge. 
2. Forbedring af kvaliteten af efterskoleprogrammer. 
3. Styrke virkningsindikatorerne for efterskoleprogrammer i regionen. 
 
Efteruddannelsesprogrammerne giver børn støtte til at gennemføre lektieopgaver og giver dem mulighed for at deltage i 
regelmæssig fysisk aktivitet. De styrker også kerneværdier, udvikler passende sociale-følelsesmæssige færdigheder samt 
fremmer samfundstjeneste og frivillighed. 

Modtagere: De otte sponsorerede undervisere og derefter deltagerne i efteruddannelsesprogrammerne, hvor de vil arbejde. 
 

        Direkte: 50 – 100    •        Indirekte: 1 500 - 2 000 

Projektets bæredygtighed: Uddannelse af ungdomsudviklingsledere bør finde sted inden for året, hvis projektet godkendes. Ved at samarbejde med 
KFUM med eksisterende efteruddannelsesprogrammer er de operationelle omkostninger allerede budgetteret og 
finansieret på plads. 

Fokus SDG:  4. Kvalitetsuddannelse 

 

Projekt frivillige: Ja – Maj 2020 

TOF Fund ansøgning: CHF 20 000 

Løn eller Bygning % 0 

Total projekt budget: CHF 70 000 

Midler der allerede er sikret: CHF 50 000 

TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 
Deltageres rejseudgifter 8 1 000 8 000 
Deltageres ”mødepakke” 8 500 4 000 
Stipendier 50 100 5 000 
Skoleartikler og materiale til KFUM 6 500 3 000 
TOTAL:   20 000 

 
 



Projekt identitet             TOF 19 - 08 
Projekt ansøger: KFUM Michigan 
Hjælpepartner: Y Service Club Grand Rapids 
Projekt navn: My Career, My Opportunity / (Min karriere, min mulighed) 
Projekt sted / land: Grand Rapids, Michigan 
Tidligere TOF Applikation: Nej 
Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om at etablere en sommerskole (med fokus på matematik) og et karriererådgivningsprogram for 

dårligt stillede gymnasier fra Grand Rapids. 
Projekt Baggrund: Læringstab, der opstår i den to-måneders sommerskolepause, er en stor udfordring i USA, og ifølge nationale vurderinger er 

gymnasiestuderende i Grand Rapids allerede under landet gennemsnit. Sjokkende blev kun 22% af de lokale studerende i 8. 
klasse testet som værende dygtige til matematik. Uddannelsesgraden på gymnasiet er 14% lavere i Grand Rapids end i 
resten af Michigan. The Greater Grand Rapids KFUM “Min karriere, min mulighed” har allerede kørt i to år, som en metode til 
støtte til kæmpende studerende, og bekæmpe tab af sommerlæring. 

Projekt aktiviteter: Der er fire elementer i det foreslåede projekt som følger. 
1. Karriereorientering med ture på arbejdspladsen, gæsteforelæsninger       osv. 
2. Deltagerne vælger også at forfølge en af tre certificeringer (Livredder, børnepasning, ServSafe.com) i programperioden 

Forbedring af matematikfærdigheder ved at fokusere på applikationer i den virkelige verden, såsom 
studielånadministration 

3. Fællesskabsengagement og frivillighed med studerende, der bliver bedt om at designe og implementere et 
serviceprojekt i deres samfund 

4. Samfundsbygning og udendørs uddannelse ved ture til det omkringliggende landskab, som fattige bybørn aldrig har set. 

Modtagere: Gymnasieelever fra familier med lav indkomst i Grand Rapids offentlige skoler 
         Direkte: 10 – 50            •        Indirekte: 10 - 50  

Projektets bæredygtighed: Dette særlige program afsluttes i sommeren 2020, hvorefter ”Min karriere, min mulighed” forventes at omfatte betalende 
deltagere fra rigere familier. Disse gebyrer kan bruges til at subsidiere børn med lavere indkomst. Yderligere midler vil fortsat 
blive fremskaffet af KFUM 

Fokus SDG: Kvalitets uddannelse 

 

Projekt frivillige: Ja – Juli 2020 
TOF Fund ansøgning: CHF 30 000 (USD 30 000) 
Løn eller Bygning % 19% 
Total projekt budget: CHF 30 000 (USD 30 000) 
Midler der allerede er sikret: CHF 0 

 TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 
To personale lønninger, uddannelse, incitament   6 346 
Professionelle tjenester   320 
Belægning   930 
Telefon / Internet   140 
Rejse. feltudflugter, transport   11 664 
Forsyninger og materiale   1 200 
Arbejdserfaring   9 000 
Forældre engagement   400 
TOTAL:   30 000 



Projekt identitet             TOF 19 - 09 

Projekt ansøger: Korea Area (YMI Doctors) 

Hjælpepartner: YMCAs Cambodia, Laos, Mongolia, Myanmar 

Projekt navn: Korean Y’s Men Medical Service 

Projekt sted / land: Cambodia, Laos, Mongolia, Myanmar 

Tidligere TOF Applikation: Ja ─ 2016 - succesfuldt afsluttet (medicinsk program i andre lande) 

Hurtigt overblik: TOF-midler anmodes om delvist at subsidiere rejsen til det medicinske team fra YMI fra Korea, ca. 22 personer, da de 
bringer en række forskellige behandlinger til fattige samfund i Asien og Stillehavet. 

Projekt Baggrund: YMI lægegruppen fra Korea har fungeret effektivt siden 2014 og var en succesrig ansøger om TOF-finansiering i 2016. 
Medicinske og sociale tjenester, herunder ting som hårklippere, tandhygiejne ud over sanktionerede operationer og medicin, er 
allerede leveret godt i Myanmar (to gange), Filippinerne, Laos og Cambodja (to gange). 

Projekt aktiviteter: YMI Doctors-gruppen vil samarbejde med de lokale YMCA'er i Cambodja, Laos, Mongoliet og Myanmar for at identificere 
målpopulationer og deres behov. Holdet har til hensigt at besøge Mongoliet først, i september 2019 og derefter gå videre til 
Laos. Det leverer de samme eller lignende tjenester som beskrevet ovenfor. 

Modtagere: Fattige personer fra marginaliserede samfund med behov for sundheds- eller hygiejne tjenester 

        Direkte: 750 - 1 000            •        Indirekte: 1 000 - 1 500 

Projektets bæredygtighed: Når denne finansieringsperiode er afsluttet, er håbet, at Det Internationale Råd godkender YMI-lægerne som et officielt Y's 
Men's International-program, der skal opretholdes af donationer af klubmedlemmer og administreres af en udpeget direktør for 
international service. 

Fokus SDG: 3. Godt helbred og velvære 

 

Projekt frivillige: Ja - ingen tid angivet 

TOF Fund ansøgning: CHF 30 000 

Løn eller Bygning % 0% 

Total projekt budget: CHF 113 000 

Midler der allerede er sikret: CHF 83 000 

TOF budget i CHF:  Vare Stk. Pris Total 
Fly billetter   27 000 
Indkvarterings tilskud   3 000 
TOTAL:   30 000 
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