Årsrapport 2019 for Ukraine og Region 2
Ukraine er Europas næststørste
land med 45,5 mio. indbyggere,
grænser op til Rusland, Polen,
Hviderusland, Slovakiet, Ungarn,
Rumænien og Moldova
Region 2 har kontakt til følgende
Soroptimist klubber i Ukraine:
•
Uzhgorod
•
Kiev
•
Dnipro
•
Lviv
•
Chernihiv

I 2019 har Ukraine-udvalget doneret i alt EUR 11.700 = DKK 88.000
Uhzgorod:
Oktober 2019: Havde ansøgt om i alt 3800 EUR til videreførelse af projekt "Mother and
child" (shelter for mothers and children who suffered from abuse, widows and children of
war). Hele beløbet blev bevilget idet SI Aarhus Kraka har doneret deres kassebeholdning
kr. 15.400 til Ukraine-udvalget.
Lviv:
Marts 2019: Havde ansøgt om 3000 EUR til projekt ”The school of new Possibilities” –
undervisning af lærere. Hele beløbet blev bevilget.
Kiev:
Marts 2019: Havde ansøgt om 2500 EUR til "My way” – lejr for voldsramte og udsatte
kvinder – hele beløbet blev godkendt.
Endvidere blev der ansøgt om støtte til projekt ”Green in the future”, men dette blev
afslået.

Chernihiv:
Marts 20129: Havde ansøgt om 1000 EUR til projekt ”Clean wells – healthy rural women”
– fortsættelse af brøndrensningsprojekt. Beløbet blev bevilget.
Oktober 2019: Bevilget yderligere 1000 EUR til brøndrensning på baggrund af
korrespondance (se nedenfor).
Endvidere har Else Madsen doneret fødselsdagsgave kr. 1250 til brøndrensningsprojektet.
Dnipro:
Marts 2019: Thilde Brunsgaards datter har doneret fødselsdagsgave kr. 2300 til et
børnehjem, hvor børnene får en påskegave samt en barbequedag i maj.
Bemærkninger: Udvalget vil fremover fokusere mere på opfølgning af de projekter, der
bliver bevilget penge til samt følge op på, at der bliver lavet fokusrapporter. Der er pt.
problemer med at tjekke fokusrapporter, da de gamle rapporter er konverteret til nyt
system, men Aase Krag-Petersen vil følge op.
Følgende er fremtidige kontakter til klubberne:
Else Madsen, Ikast: Kiev og Chernihiv
Thilde Brunsgaard, Herning: Lviv og Uzhgorod
Berit Kiilerich, Skanderborg: Dnipro
Hvad er der sket i årets løb?
Fra SI Chernihiv blev der rapporteret om forløbet med rensning
af 6 brønde i landsbyen Horbove Kulykivka district, Chernihiv
region.
Rent praktisk valgte man fritliggende brønde, som hver bliver
brugt af 10-15 familier. Man tog først de brønde, som blev brugt
af enlige, ældre kvinder, storfamilier eller familier med
handicappede børn.
Trods sne og frost fik man pumpet ca 3 kbm vand op af
brøndene, så kravlede en mand via stige ned i bunden og
rensede manuelt for sten, skidt mv og en anden hejste min
40-50 spande skidt op! Arbejdet var ekstremt hårdt – men
nu er der rent vand. Pengene rakte også til et låg på en af
brøndene og beboerne lovede at sørge for nye låg til deres
egen brønde.
I juni havde SI Dragør-St. Magleby besøg fra Chernihiv,
hvor Else Madsen, Thilde Brunsgaard og Ulla Bundgaard
havde lejlighed til at møde dem og høre deres personlige
beretninger om brøndprojektet samt andre klubaktiviteter.
I udvalget er vi enige om fortsat støtte til brøndrensning.
Dog ønsker vi en redegørelse for, hvordan brøndene bliver
vedligeholdt, inden vi går videre.

SI Uzhgorod rapporterede, at de stadig kører ”Mother and Child” projekt samt ”Mentoring
Girls”. De har etableret gode relationer både i byen og i regionen – specielt med at støtte
voldsramte kvinder og børn samt medvirken til kampagner mod vold. De deltog I en
regional pressekonference samt alle events ifb med "16 days against violence" i 2018. Det
havde stor virkning.
De har afholdt diverse velgørenhedsaktiviteter for at skaffe penge og generelt går det godt
I klubben. De har etableret gode relationer til SI Chernihiv og har allerede besøgt hinanden
flere gange.
Også her er udvalget enige om fortsat støtte til deres projekter.
SI Kiev har afleveret fyldestgørende rapporter:
”Hundeterapi”: Projektet startede i 2016 hvor det blev
organiseret for sent udviklede børn. Der har været, udover
børnene, tilknyttet en hundetræner, en hund og en lærer.
Børnene er fra et rehabiliteringscenter Bezirk Podol i Kiev.
Både i 2017 og 2018 var der 12 undervisningssessioner,
med gode resultater. En 15-årig autist har sagt sine første
ord, andre børn med angst for både mennesker og dyr,
har man set begyndt at smile og le og begyndt at kontakte
omgivelserne.
Projektet sluttede februar 2019. Projektet har været rigtig
godt og klubben er meget tilfreds med resultaterne.
”Life goes on”: Projektet startede i 2017 og formålet har
været at støtte udvalgte kvinder fra den krigshærgede del
af Ukraine. Kvinder, der pga. krigen, har været nødsaget
til at flygte og starte på en ny tilværelse.
Med projektet vil Kiev klubben vise, at kvinderne ikke står
alene samt være med til at give kvinderne mulighed for at
lære et nyt håndværk, så de kan tjene deres egne penge.
Som det første blev der arrangeret et kursus i massage.
Det var meget succesfuldt.
Endvidere har 3 kvinder gennemført en uddannelse i
skrædderi og syning (1 kvinde - 3 måneders kursus i
syning, 1 kvinde - 5 måneders kursus i syning, 1 kvinde i
syning af trikotage)

Fra oktober til december var der kursus i at lave ”handmade” produkter. Her deltog 13
kvinder. Dette projekt gav mulighed for gode fællesskaber.
Projektet er afsluttet.
”Yes,I can”: Dette projekt er for sent udviklede børn. Egentlig skulle projektet være på en
institution i Kiev, men så kom der en ansøgning fra et lille sted - Tschortkiw i vest Ukraine.
Her har forældre til børn med handicap selv organiseret sig i samarbejde med kirken.
Stedet bliver kaldt Zentrum. Kiev klubben vurderede at her kunne de gøre en forskel.
Hjælpen har bestået af en massageuddannelse til et antal forældre og lærere. Nogle af
soroptimisterne har selv med støtte fra specialister, foretaget forskellige undervisningsforløb med børnene. Der har været musikterapi, teater etc.
Efter ønske fra Zentrum er der blevet indrettet et rum med ting til stimulering af alle sanser.
Der blev ligeledes indsamlet varmt tøj til vinteren samt legetøj. Herudover har klubben
givet økonomisk støtte til et barns behandlinger. Barnet er dobbeltsidet lammet og tillige
forældreløs.
I projektet arbejder der meget entusiastiske folk, som gør deres bedste for børnene.
Projektet er afsluttet.
”Ready for life”: Dette projekt foregik på Bojarka - skolen for synshandicappede.
Formålet var at forberede pigerne på et voksentilværelse. Der var udarbejdet forskellige
retninger.
De forskellige kurser forløb hen over skoleåret med varierende timetal
1. Undervisning med en psykolog: Her var der mulighed for at stille spørgsmål og få
svar på de ting, der optager unge piger.
2. Sundhed og sport: Herunder var der danseundervisning og Den lille ”hausfrau”: Her
lærte de madlavning samt sund ernæring.
3. Hjælp til valg af erhvervsuddannelse: Her blev der bl.a. betalt for kurser, hvor
eleverne blev testet med hensyn at foretage de rigtige erhvervs -og
uddannelsesvalg.
4. Hvordan man styler sig: Her lærte pigerne at style sig - lægge make up, hårpleje og
kropspleje. Pigerne lærte at finde sin egen stil med undervisning af en professionel
stylist.
Projektet sluttede sommer 2019 - vi har endnu ikke fået den sidste evaluering. Den vil
komme på et senere tidspunkt.

SI Lviv rapporterer følgende:
Der er afsluttet et rehabiliteringsprojekt med 12 børn fra et børnehjem Lyubin Viliky. Det er
forældreløse børn med psykiske vanskeligheder. De blev undersøgt og behandlet på et
sanatorium. Projektet har været en succes. Dette projekt
er i samarbejde med den engelske klub Epsom.
Danseprojektet ” In the Rhythm of dance” har kørt med
stor succes. Projektet var for børn med psykosociale
problemer bl.a. pga. af forældresvigt. Børnene er glade
for at danse og forbereder sig på at lave opvisninger. Nu
organiseres en dansegruppe i indskolingen på
børnehjemmet i Lviv
Til børnene på Børnehjemmet i Livchitsy er der købt
sportssko.
Bevar Ukraine:
Foreningen har fået et lagerlokale i Viborg og har i årets løb fået endnu mere hospitalstøj,
og -sengetøj ligesom de har fået diverse skoleinventar via de kontakter, vi skaffer dem.
Ulla Bundgaard har deltaget i foreningens generalforsamling i Herning samt sommerfesten
i Kibæk, hvor der blev rejst mange penge via private donationer. Bl.a. var al maden
sponseret af medlemmerne og den kuvertpris vi betalte, gik direkte til deres aktiviteter.
Foreningen har mange gode kontakter, og her i 2019 har de fået et introduktionsbrev fra
den ukrainske ambassade som viser, at de er godkendt
som troværdig samarbejdspartner.
Ifb. med besøget/mødet med SI Chernihiv i København i
juni måned besøgte vi også ”Medical Aid” udenfor
Slagelse, hvor ”Bevar Ukraine” var ved at laste en bil med
medicin og hospitalsudstyr, som var doneret af ”Medical
Aid” – endnu en samarbejdspartner. På billedet ses vi
sammen Olena og Andrii Kuzmyn.
Pt. opfordres alle til at skaffe kontakter til "Bevar Ukraine"
og evt. blive medlemmer http://bevarukraine.dk/da/blivmedlem/ . Man kan også følge deres aktiviteter på
Facebook.
Vi kan ikke hjælpe alle, men vi kan være med til at gøre en forskel
og vi har ved vore besøg set, at det nytter.
Soroptimisterne i Region 2, Danmark
Ulla Bundgaard/08.12.2019

