J.nr. (udfyldes af CISU)

Ansøgningsskema til CISUs Oplysningspulje
A. Basale informationer om ansøger og aktivitet
Navn på den ansøgende
organisation

NGO Fontana
Ved Glyptoteket 6, 1575 København V

Adresse
Telefon

E-mail

70 22 23 15

Hjemmeside

www.ngofontana.or
g

Medlem af CISU?

[ X] Ja

Navn på kontaktperson

[ ] Nej

Evt. Facebook, blog,
Youtube kanal, Flickr etc.

Facebook

Hvis nej, skriv j.nr. fra tidligere
bevilling(er) fra Civilsamfundspuljen

Frits Raunstrup

E-mail

fr@ngofontana.org

Navn på
samarbejdspartner

Paraplyen, Helsingør

Adresse

info@ngofontana.org

Telefon

70 22 23 15

Niels Juels Vej 7, 3000 Helsingør

Telefon

E-mail

42 56 66 78

info@paraplyen.org
Evt. Facebook, blog,
Hjemmeside
www.paraplyen.org Youtube kanal, Flickr etc.
Indsæt og udfyld en tabel for hver af jeres samarbejdspartnere.

Titel på aktiviteten

Startdato

Vietnam's Social Contradictions, Focussing on Street Children

06/10 2015

Slutdato

06/10 2015

Antal måneder

1 aften

Ansøgt beløb
Er der tale om en genansøgning?

[ X ] Nej

[ ] Ja

Hvis ja, angiv j.nr.:

Resumé af oplysningsaktiviteten (maks. 10 linjer):
Vi ønsker at afholde en informationsaften i Humlebæk Bio for indbudte gæster, pressen og interesserede
borgere. Mødet vil sætte fokus på Vietnams økonomiske og sociale paradokser og de konsekvenser, de har for
sårbare grupper. Fokus vil være på seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende gadebørn og på NGO Fontana’s
igangværende projekt, der adresserer de problemer, som denne gruppe dagligt er konfronteret med.
Lederen af et af de Drop-In Centre, som projektet har etableret, vil i et online interview præsentere de
resultater, der er nået i arbejdet med disse gadebørn.
I løbet af aftenen vil der være et musikindslag af Thanh Thuy, som vil spille vietnamesisk musik.
I pausen bliver der serveret vietnamesiske snacks.
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31. oktober

Dato

Ansvarlig person (underskrift)

København
Sted

Frits Raunstrup, Program Director
Ansvarlig person og position (blokbogstaver)

B. Aktiviteten
1. AKTIVITETEN. Giv en kort beskrivelse af, det I søger om støtte til
1.1. Hvad er formålet med aktiviteten?
1.2. Hvorfor er det vigtigt? Og hvorfor skal den realiseres nu?
1.3. Hvad består aktiviteten af?
1.4. Hvordan hænger aktiviteten sammen med foreningens øvrige arbejde?
1.5. Inddrager I erfaringer fra tidligere oplysningsaktiviteter i planlægning af aktiviteten?
Oplysningsaktiviteten har som formål at formidle viden om udsatte børns vilkår i Vietnam og en
præsentation af resultaterne af NGO Fontana’s igangværende projekt. Hensigten er at skabe forståelse for,
at dansk udviklingsbistand gør en forskel.
Vi vil holde en informationsaften med følgende temaer og aktiviteter
1. En summarisk beskrivelse af Vietnams historie, udvikling og situation i dag med et fokus på
Vietnams sociale paradoks og et perspektiv på gadebørn
2. En gennemgang af de foreløbige resultater af NGO Fontanas indsats for seksuelt misbrugte og
rusmiddelbrugende gadebørn
3. Vietnamesisk musik
4. Servering af vietnamesiske snacks i pausen
Ad 1) Den imponerende økonomiske fremgang i Vietnam har også ført til en betydelig polarisering, hvor
fattigdom stadig er et udbredt problem, hvor børn bliver ”smidt ud” - eller vælger at løbe hjemmefra pga. af
fattigdom, vold, seksuelt misbrug mv. og ender på gaden i de store byer, hvor de blot forsøger at overleve,
og hvor risikoen for at blive seksuelt misbrugt eller havne i misbrugsproblemer mere er reglen end
undtagelsen.
Vi ønsker at skabe indsigt i og opmærksomhed omkring seksuelt misbrugte og rusmiddelbrugende
gadebørn i Vietnam. Finansieret af CISU gennemførte vi og vor vietnamesiske partner Research Center for
Management and Sustainable Development (MSD), Hanoi & Ho Chi Minh City i 2013 en undersøgelse af
omfanget og karakteren af seksuelt misbrug og misbrug af rusmidler mv. blandt gadebørn i aldersgruppen 8-18
år i Ho Chi Minh City.
Resultaterne er nedslående:
 93% af børnene har været udsat for seksuelle overgreb;
 98% misbruger forskellige stoffer;
Gadebørn i Vietnam er stadig undtaget fra grundlæggende menneskerettigheder, beskyttelse og pleje,
ligesom de ikke har adgang til eksisterende sundheds-, behandlings- og rehabiliteringstilbud, som i øvrigt er
både ufuldstændige og af dårlig kvalitet.
Den vietnamesiske regering har netop nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til en revision af den
nuværende børnelov. Udvalgets anbefalinger skal præsenteres for the National Assembly i efteråret 2016.
Dette er en enestående mulighed for at påvirke lovgivningsarbejdet, således at lovudkastet også sætter
fokus på gadebørn og deres rettigheder.
Ad 2) På baggrund af undersøgelsen af gadebørns vilkår – ligeledes finansieret af CISU – gennemfører NGO
Fontana og MSD pt. et projektet, hvor vi etablerer 2 ”Drop-In Centers”, 2 ”Para-Rådgivende-Gadeteams” og et
“Residential Shelter Home/Education Center” målrettet denne gruppes særlige behov for omsorg, medicinsk og
psykologisk behandling, skolegang og indlæring af praktiske færdigheder, der kvalificerer dem til et job.
Vi vil lave en multimedia-online præsentation med lederen af Drop-In Centeret i Ho Chi Minh City, hvor hun
fortæller om Centerets foreløbige resultater. Oplysningsaktiviteten er sat til oktober måned, således at
resultaterne måles på baggrund af en rimelig periode for Centeret drift.
Ad 3) Musikindslag af Thanh Thuy, dàn tranh (Vietnam zither)
Ad 4) Servering af vietnamesiske snacks i pausen
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2. SUCCESKRITERIER. Beskriv konkret hvad I vil opnå med aktiviteten
2.1. Beskriv de kriterier der skal være opfyldt, for at I har nået jeres mål med aktiviteten.
2.2. Hvordan vil I måle om succeskriterierne er opfyldt?
5 politikere og 75 borgere har deltaget i arrangementet
Omtale i Verdens Bedste Nyheder
3 artikler i lokalpressen
Optælling af antal gæster
I pausen vil frivillige og andre medlemmer fra NGO Fontana og Paraplyen bevæge sig rundt og
”småsnakke” med gæsterne. Efterfølgende gennemføres en ”debriefing”, og på det grundlag laver vi en
narrativ beskrivelse af de bemærkninger, der falder i pausen.

3. LÆRINGSMÅL. Opstil de læringsmål I har for aktiviteten
3.1. Hvad ønsker I at blive klogere på med aktiviteten? Skriv gerne flere læringsmål(og husk at de skal
være realistiske).
3.2. Hvordan vil I sikre opsamling og videndeling fra aktiviteten i jeres forening? Og hvem er ansvarlig?

Vi ønsker at lære, om multimedia konferencer mellem Vietnam og organisationer med interesse for vores
arbejde i Vietnam er en god ide
NGO Fontana og Paraplyens opdaterer løbende deres hjemmesider, og der er tradition for her at give vore
medlemmer et referat af arrangementer.
Ansvarlig: Preben Hansen

4. MÅLGRUPPE. Beskriv hvem aktiviteten primært henvender sig til
4.1. Hvem er det vigtigst, at I får i tale med aktiviteten? (Vær gerne meget specifik i jeres beskrivelse af
målgruppen).
4.2. Hvordan appellerer I til den målgruppe?
4.3. Hvad skal målgruppen have lært af aktiviteten?
Landspolitikere bosat i Nordsjælland
Lokalpolitikere
Pressen
Borgere i Nordsjælland
Arrangementet vil blive forhåndsomtale i pressen, ligesom der vil blive sendt individuelle invitationer til
udvalgte borgere i målgruppen.
Deltagerne skal have fået en bevidsthed, forståelse og viden om gadebørns vilkår i Vietnam.

5. TEMAER. Beskriv hvordan I arbejder med de fire punkter nedenfor (hvis I gør det)
5.1. Hvordan inddrager I jeres partner i Syd planlægning og gennemførelse af aktiviteten?
5.2. Hvordan fortæller I om de strukturelle årsager til fattigdom og ulighed?
5.3. Hvordan formidler I 2015-målene og en post-2015-dagsorden?
5.4. Hvordan arbejder I med løsningsorienterede og konstruktive vinkler på jeres budskaber?
Skriv her…
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6. PLANLÆGNING. Skriv gerne i punktform (tids)planen for gennemførelse af aktiviteten
6.1. Tidsplan for aktiviteten, herunder hvilken grad af frivilligt engagement og bidrag i forventer.
6.2. Beskriv aftaler med Syd-partner og evt. andre organisationer i Danmark om aktiviteten.
6.3. Næste vigtige skridt efter en evt. bevilling.







1. maj – 31. maj: Aftaler med frivillige medlemmer af NGO Fontana og Paraplyen, som skal stå for
detailplanlægning og styring af aktiviteten
Maj måned: Aftale med Humlebæk Bio og vietnamesiske musikere
1. august – 15. september: Produktion af video i Vietnam, udarbejdelse af manuskripter/talepapirer
til de mundtlige præsentationer herunder PPPs. Aftale med vietnamesisk restaurant
15. august – 15. september: Indsamling og analyse af resultaterne i Drop-In Centeret
Ultimo september: Udsendelse af individuelle invitationer
Primo oktober: Annoncering

7. KOMMUNIKATION. Beskriv hvordan I vil formidle jeres aktivitet
7.1. Hvordan formidles aktiviteten internt i foreningen?
7.2. Hvordan kommunikeres udadtil om aktiviteten?
7.3. Er der elementer af aktiviteten, som kan interessere medierne, og hvordan skal disse kommunikeres
ud?
Planlægning og fremdriften formidles internt på NGO Fontana og Paraplyens hjemmesider, som har stor
trafik - også fra foreningernes medlemmer – og på Facebook.
Der udarbejdes informationsmaterialer til pressen, og vi forventer at få forhåndsomtale i lokale dagblade,
ligesom vi vil indrykke annoncer op til aktivitetens gennemførelse.
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C. Budget
Kr.
Angiv det samlede budget for aktiviteten (dvs. både bidrag fra Oplysningspuljen og
bidrag fra andre)

37.600,-

Heraf bidrag fra Oplysningspuljen (max kr. 30.000)

24.800,-

Heraf eventuelle andre finansieringskilder, herunder organisationens eller partnerens
eventuelle egne bidrag (delfinansiering)*

12.800,-

*Hvis delfinansieringen på ansøgningstidspunktet ikke er sikret, skal I her beskrive, om I vil eller hvordan I kan gennemføre
aktiviteten, hvis det ikke lykkes at skaffe midlerne fra andre kilder.

Finansieringsplan
Udgiftsposter
Leje af Humlebæk Bio
Organisering af multimediapræsentation
Leje af teknisk udstyr
Produktion af video fra gaden i HCMC
samt PPPs
Udsendelse af personlige invitationer
Honorar + kørsel vietnamesiske
musikere
Annoncering

Samlet budget

Heraf
Oplysningspuljen

4.500,3.000,-

4.500,-

2.000,12.000,-

2.000,12.000,-

800,5.000,-

800,-

5.500,-

5.500,-

Heraf andre

3.000,-

5.000,-

Vietnamesiske snacks
4.800,TOTAL

37.600,-

4.800,24.800,-

12.800,-

Skriv hver udgiftspost i tabellen. Sæt gerne flere linjer ind. Posterne kan fx være transport, leje af udstyr, leje
af lokaler, trykning, grafisk arbejde, honorar til personer uden for foreningen osv.

Bankoplysninger
Her bedes I anføre, hvilken konto en eventuel bevilling skal indsættes på.
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