SAK 19/12

SØKNAD OM TILSKOT, DEAF AID

Saksopplysning

Deaf Aid søkjer i brev dat. 28.2.2012 (vedlagt) om kr. 30.000 til produksjon av ein
Hallingdal`s kalender for 2013, i samarbeid med Barnas Verdensdager.
I møte 27.1. 2012 vart Regionrådet orientert om arbeidet til Deaf Aid (http://deafaid.org/no/)
Deaf Aid er ein bistandsorganisasjon. Føremålet til Deaf Aid er å hjelpe døve barn og unge i
afrikanske land til eit verdig liv gjennom innsamlingar, gåver og tilskot både frå Norge og
andre land. I Norge har Deaf Aid sitt hovudkontor på Ål, og hovudkontoret til Deaf Aid i
Kenya er i Nairobi.
For 2013 ynskjer Deaf Aid å laga ein eigen kalender. Tanken er at kvar kommune «får» 2
månader, der den eine presentera kommunen og den andre månaden vinnaren i kvar
kommune, i forhold til barnas verdensdag 9 juni.
Gol arrangerte Barnas Verdensdager for fyrste gong i 2012.
http://www.rikskonsertene.no/BarnasVerdensdager/Byer/Gol/
Ideen er at kalenderen skal vera Hallingdal sitt eige bistandsprosjekt i Kenya. Utgangspunktet
er at kommunane får sine sider i kalenderen. Sal av kalenderen vil foregå med hjelp av lokalt
engasjement, der Lions-klubbane og andre vil bli spurt om å stå for salet.
Inntektene av kalenderen vil uavkorta gå til Deaf Aid og oppstart/oppussing av lokalar til
Hallingdals eige grøne hus (førskule for døve) i Nairobi.
Drifta av Det grøne huset vil bli finansiert ved 120 Deaf Aid Venner frå Hallingdal. (6 pr.
1.000 innbyggjar), der kvar bidreg med minimum kr. 220,- pr. månad. Søkjar håpar at
ordførarane vil bli dei fyrste i kvar sin kommune.
Åpning av bistandsprosjektet Det grøne huset til hallingene i Nairobi er planlagt i mai 2013.
I 2008 (sak 78/08) vart det løyvd kr. 210.000 til Deaf Aid som støtte til forprosjekt
«Utviklingsstrategiar for Deaf Aid». Eit arbeid som er gjennomført og som er til stor nytte i
forhold til dei val som blir gjort.
Vurdering
Deaf Aid er ein av få bistandsorganisasjonar utanfor Oslo, og den einaste med hovudbase i
Hallingdal. Etter dagleg leiar sitt syn kan ein eigen kalender for Hallingdal både vera eit
bidrag til eit godt føremål, samstundes som me kan profilere Hallingdal på ein god måte.
Men utgangspunktet for eventuell støtte frå Regionrådet bør vera ei klar regional tilnærming Hallingdal. Her bør Hallingdal 2020 kunne vera ein bidragsytar for å få eit best mogeleg
resultat.
Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal løyver kr. 30.000 til Deaf Aid, til utvikling av eigen kalender
for Hallingdal for 2013.
2. Regionrådet ynskjer at prosjektleiar for Hallingdal 2020 blir involvert i utforming av
kalenderen.
Ål 19.5.2012
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg: Søknad frå Deaf Aid, dat. 28.2.2012
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Regionrådet i Hallingdal
v/Knut Arne Gurigard
3570 ÅL

Deaf Aid - Hallingdals egen bistandsorganisasjon
Tusen takk for hyggelig informasjonsmøte den 27. januar på Ål.
Som jeg informerte om, er Deaf Aid en livskraftig bistandsorganisasjon i vekst og som har et stort
arbeid for døve barn og unge i Kenya. Vi står på trappene til å utvide dette arbeidet til Tanzania og
også til Togo i Vest-Afrika.
Deaf Aid er godt kjent i store deler av dalen og av mange enkeltpersoner, flere klasser/skoler,
lag/organisasjoner/klubber, bedrifter, menigheter osv. og gjennom forskjellig engasjement har
hallingene et nært og godt eierforhold til enkeltprosjekt og Deaf Aid generelt.
Alle de 6 ordførerne i forrige valgperiode sa ja til å være ambassadører for Deaf Aid og var/er
personlige Deaf Aid Venner (faddere), noe vi setter stor pris på og som vi har brukt som en del av
markedsføringen.
At Hallingdals ordførere står sammen og bak en bistandsorganisasjon som Deaf Aid har blitt lagt
merke til både i og langt utenfor dalens grenser og blitt bemerket som noe positivt og som binder
Hallingdal sammen.
Hallingdals kalender = Hallingdals eget bistandsprosjekt i Kenya
Under møtet med dere informerte jeg om at Deaf Aid ønsker å produsere en Hallingdals kalender for
2013 i samarbeid med Barnas Verdensdager (9. juni 2012 på Gol) og alle kommunene i Hallingdal.
Alle grunnskolene i dalen vil få invitasjon til å bidra med klassevise prosjekt over et bestemt tema til
Barnas Verdensdager, hvor vinnerne blir kåret. Vinnerne vil få avfotografert produktet, som igjen blir
presentert i kalenderen. De resterende seks sidene/månedene foreslår jeg at dere ordførere presenterer
deres egen kommune/leverer et valgfritt foto, gjerne med dere i bildet.
Salg av kalenderen vil foregå i hele dalen ved lokalt engasjement og Lions klubbene og andre vil bli
spurt om å stå for salget.
-Framsiden på kalenderen vil bli preget av alle 6 Hallingdals kommunene med kommunevåpen,
Barnas Verdensdag og Deaf Aid. De to neste sidene vil bli kort informasjon om Deaf Aid, Hallingdals
kommunene og Barnas Verdensdager generelt og Hallingdals grønne hus spesielt.
De neste 12 sidene/månedene vil bli fordelt med to sider til hver kommune, hvor den ene siden vil
være foto av vinnerprosjektet til Barnas Verdensdag, altså ett vinnerfoto fra hver kommune og den
andre et valgfritt skrytefoto fra hver kommune.
-Påmeldingskortene for Deaf Aid Vennene for Hallingdals eget grønne hus vil få en lay out
tilnærmelsesvis lik eller med stor gjenkjennelse fra forsiden på kalenderen.
Barnas Verdensdager er i følge Gunhild Gåsvik, Gol Kommune, en integrert del av tiltakene for
integrering av fremmedkulturelle barn som har fått bostedsadresse i Hallingdal og som
Regionrådet/Buskerud Fylkeskommune har bevilget 1. million kroner. Deaf Aid vil være til stede
under Barnas Verdensdager med en Afrika-avdeling.
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-Inntektene av kalenderen vil i sin helhet gå til Deaf Aid og oppstart/oppussing av lokaler til
Hallingdals eget grønne hus (førskole for døve) i Nairobi.
-Driften av Det grønne huset i Nairobi vil bli finansiert ved 120 Deaf Aid Venner fra Hallingdal (6 pr
1.000 innbyggere) hvor hver bidrar med minimum kr. 220,- hver måned. Her håper jeg at ordførerne
vil bli de første i sin kommune. De ordførerne som allerede er Deaf Aid Venner vil bli overført til
dette prosjektet.
-Åpning av bistandsprosjektet Det grønne huset til hallingene i Nairobi vil trolig finne sted i mai 2013
og hvor en av de betalende Deaf Aid Vennene vil bli trukket ut for å være med på åpningen. Reise og
opphold blir dekket av prosjektet. Det vil selvsagt være en ekstra ære og en stor begivenhet om en
eller flere av dere ordførere også kunne være tilstede.
-Når Det grønne huset er etablert og i drift vil hallingene kunne bidra på forskjellige måter og vi kan
også arrangere gruppereiser til Kenya. Mulighetene er mange og vil utvilsomt skape økt samhold
innad i dalen og lokalt engasjement på tvers av kommunegrensene.
Ved at dere ordførere er ambassadører og Deaf Aid Venner vil dere være gode forbilder for deres egne
innbyggere og en viktig del av det lokale engasjementet, noe som igjen vil skape et godt omdømme.

Hallingdals 6 ordførere
blir ambassadører og
Deaf Aid Venner

Ordførerne/kommunene
profileres på Deaf Aid
kalenderen sammen
med 6 vinnerklasser fra
Barnas Verdensdag på
Gol 9. juni 2012.

Inntektene fra salget
går til oppstart av
Hallingdals eget Grønne
hus i Nairobi!

Resultat:
Hallingdals eget
bistandsprosjekt Det
grønne huset i Nairobi,
som blir driftet av
Hallingdals egne
innbyggere

Innen 2013 verve 120
nye Deaf Aid venner.
6 Deaf Aid Venner pr.
1.000 innbyggere

Ved et samarbeid med Regionrådet vil vi profilere Hallingdals kommunene så godt det lar seg gjøre.
Kan nevne at det er under planlegging en større avisartikkel i VG helg og et norsk ukeblad. Likeledes
et mulig tv-program om Deaf Aid på NRK. Hallingdølen vil selvsagt også dekke dette.
Økonomisk dekking av produksjon av kalendere
Produksjon av 1.000 eks. av kalendere er kostnadsberegnet til kr. 30.000 og Deaf Aid søker
Regionrådet om dette beløpet.
Ser fram til en positiv tilbakemelding fra Regionrådet om tilskudd på overnevnte beløp og at dere
fremdeles vil være gode ambassadører og Deaf Aid Venner.

Deaf Aid, 3570 ÅL - Mob. 911 23 682 - Mail: marit@deafaid.org -

Web: www.deafaid.org - Kto.nr. 2320.15.09920

SAK 19-12, VEDLEGG 1
Ål, 28.02.2012
Beste hilsen
Marit B. Kolstadbråten
Daglig leder
Deaf Aid
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