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Årsberetning Shelterprojektet 2013
Projekt skulle egentlig være afsluttet 31.12.2012, men vi havde af pga. sparsommelighed, ændring
af træningsmønster, lavere dollar kurs og andre forhold, ikke brugt alle pengene. Vi gik derfor i
efteråret 2012 i dialog med CISU om en mulig forlængelse af projektet. Helt overordnet var
formålet med forlængelsen at konsolidere projektet gennem lidt ekstra træning og nogle ekstra
indsatser der havde udkrystalliseret sig hen over projektforløbet.
CISU bevilligede forlængelsen, - en såkaldt ”no cost extension periode”. Der blev aftalt følgende
aktiviteter i:
1. Ekstra træning og opfølgning på den praksis der havde udkrystalliseret sig mhp.. at træne andre
interessenter i forebyggelse af seksuelt misbrug. Det såkaldte ”Child Sexual Abuse Prevention
Program”, forkortet CSAP. Denne indsats blev ikke gennemført, da det af praktiske årsager mod
forventning ikke var muligt at få en aftale i stand med Stairway Foundation.
2. Ekstra træning og opfølgning på den praksis der havde udkrystalliseret sig mhp. at træne andre
interessenter i forebyggelse af social og emotionel læring, forkortet SEL træning. Konsulent Hans
Julius Hansen og projektmedarbejder Van-Khanh Dang var i Vietnam i oktober for at afholde
workshops og give coaching til de enkelte medlemmer af den basis gruppe af trænere vi har
etableret. Den såkaldte ”core group”.
3. Ekstra engelsk træning til personalet. En indsats der viste sig ikke at give flere udgifter, idet ILA
(International Language Association) donerede et antal scholarships til medarbejderne på
shelteret. Noget der færdiggøres i løbet af første halvdel af 2014.
4. Konsolidering af fundraising gennem en øget indsatser. Arbejdet med at få hjemmesider og
Facebook sider op at stå og vedligeholdt, blev mere og mere struktureret og intensiveret henover
2013 og under Ole Riis's ophold blev der lavet ekstra aktiviteter for at komme i kontakt med
potentielle donorer. Så som at lave nyhedsbrev og arrangere en ”Presentation day” for potentielle
donorer. Indsamlingen af vietnameserne alene var i visse måneder i efteråret 2013 alene på
budgetniveau. Dvs. at de fundraisede fuldt ud til deres eget behov.
For at skærpe vores egen, og partnerens bevidsthed om alvoren i at vi selv skal være ansvarlig for
vores egen økonomiske bæredygtighed, blev der med CISU aftalt at de sidste 6 måneder skulle ske
en udfasning af Danidas andel af driftsomkostningerne med 1/6 om måneden. Det manglende
beløb skulle betales af den fælles fundraising indsats skabt af vores partner og
Shelterindsamlingen.
Som en del af fundraisingen skulle det afprøves om det er muligt at skabe en ”business model” for
den viden personalet har opbygget om CSAP og SEL. Dvs. kan de gå ud og tjene penge på at sælge
til at andre sheltre eller få internationale NGO’ere, sponsorer m.v. til at betale for træningen.
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Ved projektperiodens udløb havde vi samlet så mange penge ind, at der er en buffer der kan
dækket shelterets udgifter mindst 15 måneder frem, uanset om vi samler mere ind. Derudover en
øget kendskabsgrad, en øget aktivitet og et stadigt stigende indsamlingsresultat.
5. ”Sustainable spreading strategy”
Det lykkedes under Ole Riis's ophold at få to forløb etableret, dels betalt af en tysk kvindeforening
og dels af en amerikansk NGO. Da det er svært at bygge overhead ind i sådanne projekter, er det
også begrænset hvor mange penge der er til overs til at betale shelterets drift. Det er svært at få
lokale NGO’ere til at betale for at modtage træning. Normalt bliver lokale NGO’ere nemlig
inddraget i NGO projekter uden at det skal koste dem penge, så de deltager derfor normalt kun i
de projekter der tilbyder dem gratis kapacitetsopbygning. Så det kan godt lade sig gøre at
fundraise penge til træningsforløb (som under pkt. 5), men det er svært at få et provenu ud af det
til dækning af shelterets drift, som forsøgt under pkt. 4.
Vi overvejer dog stadig om større virksomheder kunne gå ind som partner og betale som træning
for deres ansatte, og samtidige indbygge et overhead, der kan give penge til shelterets drift, og
dermed sikre pigernes hverdag.
6. Advocacy indsatsen skulle styrkes og fokuseres. Både shelterets og moderforeningens praksis
blev gennemgået og belyst. Hjulpet af en rapport lavet af MSD og NGO Fontana i efteråret 2013
har lokalregeringen i HCMC efterfølgende givet flere milliarder VND til at hjælpe gadebørn. Vores
egen partner gør i det daglige den advocacy de kan løfte, men dem der bedst kan dette er de store
internationale NGO’ere.
6. Coaching og teambuilding. Denne indsats blev indledt af en vietnamesisk konsulent bosiddende
i Danmark og færdiggjort af en lokal konsulent ved et weekend kursus. Formålet var at forbedre
samarbejdet mellem medarbejderne på shelteret.
7. Dramaundervisning til brug for børnenes mentale rehabilitering. Vi havde planlagt at sende en
dansk skuespiller og lærer til Vietnam. Hun havde arbejdet med et lignende projekt for udsatte
børn på Vesterbro. Desværre blev hun forhindret, så den del af projektet måtte opgives. I stedet
blev en undersøgelse af sundhedsforholdene og sundhedspraksisser gennemført på shelteret. Det
havde vist sig, at der i de seneste kvartalsrapporter var et foruroligende mønsteri.f.t. at visse
sygdomme var overrepræsenterede blandt pigerne på shelteret. Denne komponent blev forestået
af Dr. Freddy Karup Pedersen, der også har været aktiv i mange andre af DVF’s projekter.
8. Til at støtte op om især pkt. 4 blev der bevilget en udstationering af projektkoordinator Ole Riis i
en 3 måneders periode i efteråret 2013. Et bi-resultat af dette ophold var også at der blev
etableret en gruppe af internationale frivillige som nu er med omkring støtten til shelteret.
Igennem hele projektperioden har således over 50 personer fra over 7 lande lavet frivillig arbejde
for shelteret og Shelterindsamlingen. Noget der bygges videre på i fremtiden.
10. Redaktør af Vietnam Ajour, Jonas Wirke, var i Vietnam for at lave flere artikler om dette
projekt samt DVF’s og Shelterindsamlingens (som er et direkte resultat af Shelterprojektet) andre
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aktiviteter. Artikler der både er brugt i vores egne medier men som også rettede sig mod andre
medier.
Ved slutningen af året havde vi stadig penge til overs, og vi anmodede CISU om at få lov til at
bruge dem på to ting:
1.: Renovering af bygningerne. Vi havde ikke indbygget vedligeholdelse af bygninger i projektet, og
det var nu særdeles hårdt tiltrængt. Huset var begyndt at synke i den ene side og dermed slå
revner. Renoveringsudgifter ca. kr. 150.000.
2.: Opbygning af en indkomstskabende aktivitet ved at etablere et professionelt køkken og købe
udstyr til at lave en frokostrestaurant og catering virksomhed. Ideen var at frivillige skulle være
med til at drive denne komponent, og ved at sælge bare 100 frokoster om dagen med en profit på
ca. DKK 12,00 pr. frokost, ville de næsten kunne skaffe penge til at selv at drive deres shelter på
det nuværende niveau.
CISU bevilligede punkt 1, men ikke punkt 2. Renovering skal være færdig 30. april 2014.
Overordnet er Shelterprojektet kommet godt i hus. Det har til tider været svært at drive et sådant
projekt på frivillig basis og med overvejende frivillige tilknyttet. Det har skabt forsinkelser og det
har skabt manglende fokus i ny og næ. Det er vilkårene. Men vi er nået i mål: Vi har lavet en god
kapacitetsopbygning, som det nu er op til vores partner at bruge fremover. Vi har skabt økonomisk
bæredygtighed gennem etablering af Shelterindsamlingen og undervisning af de ansatte i
fundraising. Vi har udført flere komponenter i samarbejde med andre danske NGO’ere, og på den
måde været et mønster til efterligning i den danske NGO verden. Vi har skabt
partnerskabsrelationer mellem Vietnam og Danmark der kan og vil blive bygget videre på i
fremtiden. Projekt har ud over at udvikle vores partner også udviklet DVF, vores netværk i både
Danmark og Vietnam og vores kapacitet til at fundraise og lavet udviklingsprojekter i fremtiden.
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Årsberetning Shelterindsamlingen 2013
Shelterindsamlingen har i 2013 fået etableret sig meget bedre på de digitale medier. Vi har også
fået tilknyttet Frederikke Lindholm som en slags repræsentant i Vietnam. Hun har stået for en stor
del af udviklingen af vores hjemmeside og vores Facebook side. Facebook siden har i dag over 400
”likers”.
Kontakten til især danske virksomheder i Vietnam fortsætter og vi bliver meget positivt modtaget.
Men mange har allerede andre velgørenhedsaktiviteter og andre er påvirket af den økonomiske
krise. Så det har ikke været lige let. Men kendskabet til vores indsamling er blevet mere udbredt,
også takket være Ole Riis's ophold i Vietnam i efteråret 2013.
Private donorer mangler vi, og vi vil i løbet af 2014 lave en særlig indsats for at skaffe flere af dem.
Shelterindsamlingen har opfyldt sit første formål, - at skabe økonomisk sikkerhed for Little Rose
Warm Shelter efter CISU projektperioden. Men vores mål er, at det skal vi også gøre flere år
fremover, og vi skal udbygge vores støtte til andre værdige sociale indsatser i Vietnam. Vi kender
nok men i færreste omgang gælder det om at konsolidere støtten til shelteret, og når det er gjort
vil vi støtte flere projekter.
31.12.2013 havde vi og shelterets personale samlet så mange penge ind, at vi har sikkerhed min.
15 måneder frem. Se separat regnskab.
Vi havde håbet at kunne søge Danmarksindsamlingen i år, som havde projekter med efterladte
børn som deres målgruppe. Men det viste sig at det var kun organisationer med en
donationsomsætning per år over kr. 10 mill. der kunne få del i disse penge. Det er en helt urimelig
favorisering af de store organisationer, som vi små i samarbejde med CISU bør gøre noget ved.
Vi har i 2013 formidlet frivillige til shelteret, men også til et shelter for drenge. Noget vi vil gøre
mere ved fremover og sætte i system, i håb om at disse kan være med til at sprede budskabet om
den gode indsats alle vi frivillige laver for at hjælpe udsatte børn i Vietnam.
Vi siger tak til alle dem der har støttet os, og vi håber I vil sprede kendskabet til os.
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